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Spiraalnevely. . . . 120
*
de) .
766 Stone,zie Naaimachine.
Pitcairn . . . .
76G Stnifmethode,zie Photo-

Pitea . . . . .
Pithou.(Pierre).
Pitiscus.(8amuël)

B1z.
105
273
445
51

Blz.

Pips
753 Pius VII,Vl11
. 77
0
Piqué . . . . . . .753
D IX . * .
. 77
1
Pirynesi.tGiambattista).754 Piusvereeniging . . 7;2
Pirithous . . . . .754 Pizaao.(Francisco). . 7;2
Pirkheim er-tW ilibald).754 Planetarische nePirna
.754
vels. . . . . . .1Q0
Pirow .(Alexis)
754 Platt,zie Naaimachine.
Pirus . . .
755 Pollack , zie r

.767 4raphie.
767 Sulkerlord,zie Nabob.
767 Szendrey.(Julia)
.671
Pitt.tW illiam). . . .767
ngere.(W ill.
).767
T.
r deJo
Pittacus.
768
Pittsburg
. 7
68 Tering . . .
.725
Pitynsen
. 768
Terpentjn-olie .
.297
Piura . .
769 Tetraehord. . . . . .233
Pius I- VJ
769 Thomas,z.Nu imachine.

Thomas-christenen.
Torkruid
Tramway
Twesten

U.
Umbrië.
.639
Urbino . . . . . .655

Urineloozing (onwillige).762
Urinesedimenten
Utica

.760
.709

V
.

Valscherm .
.513
Vanini
.496
Veldhoen . . .
.572
Verdoeken,z.Olieverwen.
Vetganzen. . .
.749

Vjtbtroomenland . . .608

Visser,zie Naaimachine.

Vleermuizenverbljf.
Vlinderbloemigen

.596

.507

Vogelpootje

4;3

Vogher. . .
Vuuraanbidders .

394
555

W .
W achter . . .
. 92
W agner.Richard
.393
W aterkers. . . . . . 49
W atson)zieNaaimachine.
W ezenkunde. . . . 320
W heeler,z.Naaimachine.

Mfjnstaart .
662
W ildekastanle. . . 444

W ilson,zieNaaimachine.
Z.
Zenobia
Zeuxis .

Zjdestaart. .

Zoötomie . . .

Zuurstef(actieve)

.
.
.

485
554
662
320
439
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N , in het Neëexlandsch en in de meeste komen teliggen.Menvindtzulk eennM; bj
W estersche talen de 14deletter van hetalpha- debeenderen van hethoofd;dezezjn allen,
bet,wordt voortgebragt d00r detongtrgen behalve de onderkaak,door naden onderling
detanden te drukken,terwtjlhetzachte ge- verbonden. Men onderscheidt ware en valhemelte ontspannen is,en de lucht,die den sche naden. De eerste leveren vaster vertoon voortbrengt,door den neuste laten ont- binding dan de laatstej daar zj meer v0lsnappen.Zj behoort t0tdetandlettersen is komen tanden en holten hebben.Tusschenden
een gutturaleneusklank.HetGriekscheschrift- rand der beenderen en de tanden ontwaart
teeken voor deze letter is ontleend aan het men eene witte streep,te voren ten onregte
Phoenicisch alphabet, waaruit 00k de He- a1skrMkbeenaangemerkt,terwjlzjuitvezelig
breeuwsche nv is voortgekomen. Als getal- bindweefsel bestaat en zeer gepast met den
naam van naadband kan bestempeld worden.

teeken isbj deGrieken'
v= 50env,= 50000,
en bj deRomeinenN = 900(somtjds00k=
90)en X = 900000 (somtjds00k = 90000):
a1s verkorting kan zj numer'
us,neutrwm j
nominatévws enz.beduiden.In den handelbeteekentzj netto en op oudeFranschemunten
is zj hetteeken van de stadMontpellier.In
de scheikunde is N hetteeken van stikstof
(nitrogenium),enmen bezigtNN (nomennes-

Die naadband vertoont zich het duideljkst

gedurende den groèi der schedelbeenderen.

Later verdwjnt hj meer en meerenwnrdt
bj den volwassen schedelallengsonzigtbaar.
Op hoogen ouderdom verdwjnen de meeste
naden der beenderen, zoodat deze laatsten
t0t één geheelworden verbonden.Indienech-

terdenaden te vroegvergroejen,vöördatde

s
chedel den vereischten omvany verkregen
heeft, dan worden de hersenen ln hare ontd0)om een onbekenden naam aan teduiden. wikkeling belet en de versàndeljkevermoN aab , Nà ofNab6is de naam van eene gensbljven beperkt.
linkerzjrivierderDonau in Bejeren.Zjont- ln de heelkunde geeft vaen den naam Van
staat uit de B0heemseheofW ald- e>
naab,die ten zui4en V1n Bsrnau

beenderennaad M n
eene kuns
tmatige
@ *
van Q
V0
'0
0X1
P
Z;
gedeelten van een
ebroken of 0pzettelp
''k weggeno
me
been? wM rt0enmen
zllver-en
looddru d bezigt.
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aan denoordeljke

helling van het
Bohemer W oud
entspringt,uit de
Fichtelnaab, van

Fig.

den Ochsenkogf

>'

Op dergeljke

afdalend, en m t
wjze vereenigt
de Heidenaab,
men ook de uitw elke haren OOrFig. 2.
einden van zenusprong heeftopde
Naai
m
ac
hi
nes
Y
fen yezen.
Natte Heide ten noorden van Kemnat.De di
zjn werktulgenj wqlke
NMb heeftonderscheidenezjrivieren,stroomt enen om naden te maken langs werktmgedoor een groot geëeelte.van de Boven-pfalz, ljken wegen alzoobjbesparingvanveeltj4

wordtbj Kalmiinz voor kleine schepen bevaarbaar eu stortzich uitbj Mariaortboven
Regensburg naeen l00pvan165 Ned.mjl.
N aad (Een),in hetalgemeen eenezamenvoeging van tweekanteneenerstof(bjv.van
geweven goederen, planken, brons enz.),
noemtmen op ohtleedkundig gebied den vorm
eener onbewegeljke verbinding van beenderen,waarbj de ruwe, hoekige of getande
randen van twee beenderen zoodanig inelkander grjpen, dat de uitstekende deelen van

fraaje,geljkmatige naden van verschillende
soortte verkrjgen.Deeerstetwee bruikbare

naaimachines waren te zien op de eerste wereldtentoonstelling te Londen.De eene,vervaardigd doorJàdkins te Manchester, naaide

metQ draden, van welke de eene gehalld
was doûr het 00g eener aan een op-en neeo

galnden hefboom bevestigde nMld.Bj het
neergaan drukte die hefboom de naald met

den draad doordestof,maarbj hetopgaan
vormde de draad wegens de wrjving een oog
den eenen rand in de holten van den anderen oflusjwaareenstalenschuitjemeteentweeden
XI.
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NAAIMACHINES.

drpt
ldoorheenging,waarnabjdenvolgenden Eene ééndraadsmachine is dievan Watson,
nen
erganr de voorgaande steek werd aange- in ;g.3 en 4 afgebeeld.De onderste plaat C
haald (zle;g.1).In de anderemachine,uit- (;g.3)draagtop destandersBB hettafeltje
gevonden doorM agnin te Ville Franche inhet A vôôr de stof.Aan de linker hand zietmen
Rhônedepartement en eousobrode- genaamd, den stander D metden arm E ,dieindenvoet

omdat men er meê naajen en stikken k0n,
werkte slechts één draad;deze was gewonden om een spoeltje, beneden het tafeltje
dermachinegeplaaîst,liep vandaardoor het
0ôg van een bewegeljken draadleideren be-

s eindigt, waardoor de stof op het tafeltje
gedrukt wordt,terwjlde verschuifbaarheid
onbelemmerd bljft. Een tweede arm T is
draaibaa! om de stift J,draagtlinksdenklos
F en bevat regtsde naald e,doorde schroef

tgehouden. Het onderste gedeelte van
werktedooreen 4atinhetmachinetafeltjede .dicnvas
arm eindigt in den langwerpigenringG ,
dnxronder aanwezlge stof.De naald had geen
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00g,maareen haaklebildepunt,evenalsde
haaknaalden;zj was voorzien van een beweegbur kokertlemeteen wratle,dienende
om bj den terngkeer van de naald de stof

die eene door de hoofdas Ir gedragene excen-

triekeschjfN omvat.Van 2anderedesgeljks
op K aangebragteschjven(L en1)brengtde

excentriekeschjfL den hefboom M inbetegen te houden. Bragt men de machine in we
ging,welke m y beweegbaarisen t0trebeweging,dan daalde de naald endrong door gellng van den stofverschuiverj dient.Deze
l
a
at
ste besfnnt uit een getan; rad, hetwelk
de stof,terwjlzjzichzoodanig,bewoog,dat
telkens een strik gevormdwerd,waardedrud d00r eene sleuf i
n A jaat en destofv00rwaartB schuift. De schgfI is hartvormig en
geeft aan den h= k i eene v00r- en achterId
&
waartsche beweging.Hetboveneindevan deze
f
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Fig.4.

bj de volgende daling dernaaldwerd doorgehaald (zlefg.Q).Beidesoorten,zoowelde
twee-a1s deééndraadsmachines,hebben echter
na dien tjdvelewjzigingenenverbeteringen

QndergMn.

haak loopt onder het tafeltle heen en wordt
door het uitsteekselk (fg.4) en de in de

sleuf I beweegbare schroefp
. besturd. Een
hefboomsarm f is d00r de schroef n aan den
haak 4eenigzins draaibaar vastgehecht.Ileze

grjptdoormiddelvan destiftz(indeschuinsche gleufw beweegbaar)in den hefboom d,
die door de schroefo in de gleuf g bestuurd
en door ecne veer,welke op de stift&w erkt,

naarachteren gedruktwordt.Een dergeljke,
om de stiftzdraaiendehefbobm fstaatdoor
de stift r met het voorste uiteinde van den
haak ç in verband.D e stift c regeltde bew e-

ginr van den hefboom d,end enf loopen
uitm dehaken ben#.Bj hetnaajen wordt
de draad van den klos F ;00reeneopening in

3

NAAIMACHINES.

wordt.Snelthetscheeplenaarlinks,danwordt
de 1usdoorde anderezjdevan dendubbelen
haak vastgehouden en hetscheeplesluipter
door,terwjldenaaldnaarbovengaat.Z00dra hetscheepleheteindezjner baan bereikt
schjfN drukt den ring G naarbeneden en heeft,schuiftde draad van den dubbelenhaak
alzoo 00k denaald metdendraad.Gaatvoorts af en de lus wordtonderhetseheeple wegbj een verderdraajen denaald Olnhoog,dan gehaald.Tevensworden bjdiebewegingnaar
vormtdedraad de1ust)(fg.3).Opditoogen- delinker hand de bovenste en onderstedrM d
het boveneinde van den bovenarm T en verder door het 00g1van de naald e gehaal
d,
waarbj men het uiteinde in de hand houdt.
De stof wordt op het tafelt
je gelegd en de
machine in beweging gebragt.De excentrieke

.r

Fig.5.

blik begintdehartvormige schjfI den haak geljkmatig aangehaald, waardoor een naad
i voorwaarts te schuiven: de haken b en g gevormd wordt,die van boven en van onder
grjpen de 1usen houden haarvast.Denaald geljkvormigis.Destiksteekmachinekanzulk
is inmiddels weder n>ar de hoogte gegaan;
de schjfI
L heeft het achterste gedeelte van
den haak M naar beneden gedrukten destofverschuiver heeftde stofeen steek vooruitge-

t
1: -ll

bragtjwaarna deneêrdalendenaaldjuistdoor

de door de haken opengehoudene 1us gaat.
Zoodra de naald zich in de 1usk)bevindt,ver-

krjgt d: scbjfI zulk een stand,datdehaken b en g de lus loslaten,welke nu doorde
dieper afdalende naald digtgetrokken wordt.
Hierdoor ontstaat de kettingsteek van ;g.5.

*

De tweedraadsmachines zjn verdeeld in 2
klassen,nameljk die met den stiksteek en
4iemetden dubbelen stiksteek.Deeerstezjn
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wederom gesplitst in 2 sûorten,naar gelang
het doorhalen van den ondersten draad met

eenhaakjeofmeteenscheeple geschiedt.Tot
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de eerste soortbehooren denaaimachinesvan
Platt en #an W âeeler en < J.
:/>.Eene ma-
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chinemet eenscheepje,volgensdeconstructie

van lollmann,isafgebeeld in ig 6;menziet

Fig.

grN h0e desteek aangehaald wordt.Detong een naa; en00k dien van qg.1 voortbrengenj
lsMn hetscheepjebrvestigd en beweegtzich
hiermedeheenenwee
Ar.W anneerhetscheepje naar gelang van de spanningjwelke menM n
.'
X',e z
zN
'zz;l
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Fig.8.

e naar de regterhand gaat, zweeftd8tong @

de twee draden geeft.

digt langs de naald, grjptde lusen maakt De naaimachine van Cl-k,in fg.7 afgezewjderdoorhaarbj voortgaandebeweging beeld, maakt den dubbelen kettingsteek of
over haarligchaam te stroopen,terwjlde lus den naad van Grorer en zlkdr.Zj werktmet
tevensd00rden dubbelen haak bvastgehouden 2 naalden, doeh alleen de loodregte (C) gaat
1*

NAAIMACHINES- NAALDEN.

door de stof, terwjlde waterpasonderhet hj zjneuitvindingverkochtaan een zekeren
tafelt
je geplaatste(I)enkeldient,om de 1us Thomas met het verlof om ze na te maken.
van den onderstell draad te vorm en.Zoodra

Deze bezorgde aalz de naaimachine opgang in

de eerste llaald dool
' de stûf grdrollgen en

Engelaud,en terwjlHotve?in dienstvanden
nieuwen eigel
zaar,zic'
h bejverde demachine

daarna een weinig naarboven gegaan is,z00datereene1usw erdgemaakt,dringtdetweede
naald erin dëor en weêrhoudt ze,totdatde
eerstenaald hare opgaande beweging volbragt

te verbeteren, begonnen ook in Amerika 0nderscheidene fabrikanten haar na te m aken
en in den handel te brengen. Slechts langs
heeft,Bj hetrjzen van dezenaald beroert den w eg van regten kon H owe den eigendom
de stift/ van den schuiverB den hefboom g zjneruitvinding behouden en zieh alzoovoor
en dringt de stang H 'naar benedell,welke armoede en ellende behoeden.Van de Amerimethaargetanden voetde stofeen steeltnaar kaansche fabrikanten belkleedde weldra k%nger
voren schuitt. De eerstenaald gaat nu weêr den eersten rang;hj bedachtonderscheidene
naar beneden, en de tweede wordtterugge- verbeteringen,en zjne fabriek van naaimatrokkeà en laattengevolgederwrjving)door chines was w eldra de grootste der geheele
den schuiver N en deu arm P veroorzaakt) wereld.In 1874 leverdede Sinyer.
rt
zslfccf'
l
:eene 1us achter,waar de tweede naald dtltll'- rL
ng Comp
,any bjna 1/4demillioen stuks.Eerst
heen gaat.Dedooreenslingeringderdradenbj langzaam kwamen de naaimachinesin Europa
dezen naad isvoorgesteld in flg.8;hier isde il
z zwang,en de eerste Duitsche naaimachinebovenste draad watdikkergeteekend,om de fabriek, die van Pollaek en dcFzrzlidf,verrees
kronkelingen van den ondersten draadgemak- te Ham burg in 1863. Thans heeft men er

keljk te kunnenvolgen.

De naaimachines worden in beweging gebragt door een handrad ofdoor een trap met
een wiel)zoodat men ze in dat opzigtonderBcheiden kan in hand-en trapmachines.W aar
m en veel naaimaehines gebruikt bjv.in fàbrieken van ondergoed enz., brengt m en Z0
o0k we1in beweginrdoorstoom ofdoorw ater.

verscheideue,en onderdezezjn er,dievolgens het Oordeelvan bevoegde personen n0g
betere machinesleveren,dan dievanAmerika.
Inmiddels zjn aldaar en 00k in Ons Vaderland, Frankrjk en elders de naaimachines
algemeen verspreid.
M en heeft slechts eenige oplettendheid en
handigheid noodig, om met de naaimachine

Bjdegewonenaalmachinesheeftmendoor- om te gaan. Daarbj dientmen naauwkeurig
gaans n0g eenige anderetoestellen,nameljk acht te geven op de spanning van de draden,

een zoomer) een watteerlineaal, een souta- omdat hiervan de vorming eener goede lus
cheertoestel,een boortoestelenz.Voortsheeft afhangt. Door middel van den steekverzetter
men afzonderljke machines voor hetmaken kan men de bew eging van den stofverschuiver
van handschoenen,alsmede vool
*hetvervaar- regelen en dus desteken grootofkleinmaken.
digen van knoopsgaten, alsmede - bepaal- Sommigen hebben onderscheidene nadeelen
deljk van Sinqer - vooy'schoenmakers en van het bezigen der naaimachine opgesomd,
zadelmakers.Laatsgem elde frm a teNew-York maar het iszekerjdatzj een keurigen naad
heeft onlangs ook eene naaimachine voor levert en daarenboven eene belangrjke tjdboekbinders geleverd.
w inst bezorgt.
D e eerste pogingen, om naaim achines te
N aakt (Het) beteekent in de beeldende
vervaardigen, w erden reeds beproefd in den kunst het ongekleed menscheljk ligchaam.
aanvang dezer eeu';; zj leden echter schip- Vandaar de uitdrukking: sehilderen naa,r Aef
breuk op hetbekrom pen denkbeeld datm en naakt of naarhet naaktm odel. Trouw ens de
de beweging der menscheljke hand bj het studie van het naakt isvan hethoogste be-

naatjen mgestnabootsen.Z00ginghetin1804 lang in de plastiek (beeldhouwkunst).Zj is
in Engeland m et die van Rtone en Mènderson. desgeljks onmisbaar voorhem ,die gekleede
Een kleermaker te W eenen, zvaderspervqer fguren wi
1 scheppen,daar de drayeriezich
genaamd, hield er zich in 1807 desgeljks steeds voegt naar de vormen des llgchaams.
mede bezig, doeh kwam eerst in 1814 tOt
eene gewenschte uitkomst, toen hj genoemd
denkbeeld had latenvarenendensteek vormde
volgens het thans algemeen aangenomen be-

ginsel.De naaimachinevan Tl
tintonnieevond

De beeldhouwers hebben dan 0ok de gewoonte, ieder beeld eerstnaaktte modellôren, en dat modelvervolgens met een kleed
te Omhangen. 00k voor den schilder is de
studie van het naakt van groot gew igtjom

m 1829 eenigen bjvalqzjvormdeeenketting- bewaard tebljven voorzûnden tegen deontsteek.In Amerika hield Rànt zich heteerst leedkunde en tevens om aan het vleesch de
metdeze aangelegenheid bezig en verkreegin vereischte kleur te bezorgen (carnatie).Uit1834 octrooivoor eene naaimachine,die n0g stekend zjn in ditopzigtde meesterstukken
ver van harehedendaagschevolkomenheidver- van Titiaan.
wjierd was.ln 1844 werd eene naaimachine
Naaktzadisen (Gymnospermia) noemt
vervaardigddoorGibbonsen VinserinEngeland. men Op hetgebled derkruidkundedeplanten,
Van meer belang is de uitvinding van Elias wier zaden van een omhulselverstoken zjn.
Ao'
?
z
le,wiensmaehine)vaneen scheeplevoor- Ook wordt de eerste orde van de klasse der
zien, den dubbelen stiksteek vorm de en 300 tweemagtigen (Didynamia) in het stelselvan
steken in eene minuut leverde. Hoewelhj Linnaeus aldus genaamd, hoewel de zaden
daarvoor in 1846 odrooi nam ,mogt hj er hier in werkeljkheid in een omhulselbeslûniet in slaqen,debelangstelling der kapita- ten zjn.
listen in zjne uitvinding tewekken,zogdat Naalden.onderdezennaam vermeldenwj:

NAALDEN- NAAM.
Naainaalden, die van staaldraad vervaar- digtbj deoogen,en dekietlwopeningen ligdigd worden en 00k wel van jzer, dat in gen schier @ den rug. De ejeren worden
staalveranderd w ordt.De draad,dienm ent0t onder den bmk in eenehuidplooimedegevoerd
het vervaardigen van naalden bezigen wil, en wê1door hetmallnetle.De kleinste naaldwordt Op een haspel van 5 t0t 6 Ned.elin vi
sc'
h(SyngnathusophiéionL.
4leeftaanonze
omtrek gewonden,Om daaraandesterkekrom- kusten en vertoontgeene anderevin dan eene

ming teontnemen,diehj in denhandelheeft. langerugvin,hoewelbj deeerste ontwikkeEen draadbt
lndel van 50 t0t 100 windingen ling borstvinnen aanwezig ZI
*
J@11. De grootste
wordt dan m et eene machineschaar doorge- soort (S.AcusL.)is zevenkanti
g en wordt
sneden, waarna men den geheelen btlndelin bjna 1 Ned.ell
anq;ztjn staartlszeskantig
stukken snjdt, die dtlbbelzo0 lang zjn als en zjne kleur brulnachtig qeel met bruine
de begeerde naalden.Eèn werkman snjdtin strepen.Hj wordtalsaasbj de kabeljaatlween uur 30-t0t40000 dllbbele naalden.O0k visseherj gebrt
likt.Eene afdeeling dernaaldvoor hetsnjden worden hieren daarmachi- visschen draagt den romp hooger dan den
nes gebezigd. Om die eenigzins gekromde staarten is krom jebogen.Daart
oe behoort
draden regtte maken,worden er5-t0t15000 hetzee
paardje,datlndeEllropéscheen00stin 2 jzeren ringen gestoken,in houtskool Indische zeeën voorkomt.Deiriszjneroogen
aan '
t gloejen gebragt en daarna tlsschen heeftgedurendezjn leven eenfraajenzilvertwee jzeren platen (strjkjzel'
) gerold. De glans en ztjn k0p en rug zjn metborsteltles
regte draden worden vervolgensop een sljp- bezet.In de musêa vool
*natuurljkehistorie
molen aangescherpt. Deze bestaat uit een Ontbreekthj zelden.
sljpstgen,die 1500 omwentelingen maaktin N aam (Een) is een woord,hetwelk een
de mlnuut, en is voorts zôt
;inrerigt,dat in bepaald wezen aanwjst, derhalve een eigen
elke minunt 500 draden aan ée'n der einden naam (nomen propritlm),en moetalzoo 0ngeslepen worden.Omdat dedoorsljping af- derscheiden worden van hetgemeenzel
fstangewrevenjzerdeeltjeszeernadeelig zpn voor ## naamwoovd (nomen commt
lne)dertaalkun-

d
e gezondheid,omhtlltmen steedsdezesljy- digen,hetwelk een begrip,eene soort ofeen
machine met een mantel en brengt hem ln geslacht aanduidt.De namen der aloude beverband meteen ventilator,welkediedeelt
jes woners van hetoosten waren veelalOntleend
wegvoert. Daarna worden Op een stempelmachine de oogen in de draden gedreven en
deze door midden gesneden,waaxna Op eene
machine de daardoor veroorzaakte OneFen-

aandiedergodheidofO0kaanOmstandigheden,

welke bj de geboorte van hetkind hadden
plaats gehad. O0k'werd er later, op grond
van gewigtige gebeurtenissen , weleens een

heden worden weggeslepen. Men poljst en naam bjgevoegd.Bt9de Semieten droegen de
verbetert de rtlwe oogen,en hardt hetstaal zonen zeer,dikwjlsden naam desvadersmet
door de naalden roodgloejend te maken e1l het voorvoegselben (z00n).Bj de Grieken
dan in water,traan ofolie te blusschen.De bestonden in Overotlden ttjd geene geslachtsnaaldenvan jzerwordenineengeslotenkroes namen.Slechtsenkelepriesterljke geslachten
m etroet,ossenklaauwen enz.7of8uren lang
verhiten daarnagebluscht.Vervolgensschuurt
men de naalden door ze op eene tafelmet
smirgel,olieen zachtezeep terollen,waarna

in Athene en Sparta werden naarhunstamva-

dergenoemd,bjv.deE'
t
bmol
piden(naarEumolp4:).Hier werd desgeljksterOnderscheiding

.

de naam desvaders aan dien deszoonstoege-

oegd.O0k deRomeinen haddenaanvankeljk
menzemeteenegloejendejzerenstangblaauw v
l
slethts één naam ,doch reedssedertdevroegste

aataanloopen.Ditjeschledtechter0ok wel

in eene gasvlam.Elndeljk worden ztjnog- tjden derRept
lbliek voerdenzjerindenregel
maalsgepoljsten ten slottegeteld,ingepakt drie, namelj'k een geslae,
htsnaam (nûmen),
en in den handelgebragt. Zelfsvoor het tel- steeds op i'
tsllitgaande,eenfamilienaam (c0glen en inpakken heeft m en machines uitge- nomen), zooals Clcero, Caesar, k%ei
pio, en
dacht.M enheeftvooralinEngelandenD tlitsch- een vöörnaam (praenomen), die gewoonljk
land groote fabrieken van naainaalden.
door de eerste letter aangedtlid werd,zooals
Breinaalden.DezewordenOpdergeljkewjze M.(Marcus),C. (CaJus), T.(Titus).In den
gem aakt a1s de naainaalden,doch vexeisehen naam M are'
as T'
lrllï'
lf.s Cikero is M areus de
mindermoeite,omdatzj geene oogenhebben. vöôlnaam ,welkeden redenaarvan zjnbroettsondersc,
heidt.SomtjdswerdachDe
draden worden ter lengtevan 2 t0t21/u der Qlllnt'
Ned. palm afgesneden, rondgeslepen,gehard terfamilienamen nog een bknaam (agnomen)
en gepoljst.
gevoegd, door roemrjke daden of 00k wel
H aarnaalden. Deze vervaardigt men van

door adoptie verworven. 00k werden groot-

jzerdraad.Zj worden op eene gepastelengte vaderen kleinzoon Onderscheiden doordebjafgesneden, aan de uiteinden aangescherpt, gevoegde namen ml
v'
or en minor. Kinderen
naar behooren omgebogen en zwart gemaakt. van hetmanneljkgeslaehtontvingenhunnaam
00k laatmen ze welaanloopen.
gewoonljk Opplegtigewjze op den negenden
Naaldbgomenqzie Kegeldvagers.
en vanhetvrouweljk geslachtopdenachtsten
Naaldvlsschen (De)behoorent0tdeOrde dag na de geboorte.Aan den oudsten zoûn
der Troskieuwigenp,(Lophobranchii); zj zjn gafmen het praenomen van zjn vader.De
lang,slank,aalvormig,doch metlangwerpige slaven werden genoemd naar hun vaderland
knobbelstrepen bedekt.Zj hebben geenetan- of droegen slechts éên naam ; doch na het
den, en hun bek is in geopenden toestand ontvangen der vrjheid voerden zj den vôörtrompetvormig. D e neusgaten bevinden zich

engeslachtsnaam van hunvoormaligenmeester.
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De kinderen der Gexmanen werden in te- sements-regtbank. T0t verandering ofaannegenwoordigheid van genoodigden in een bad ming van een geslachtsnaam is Koninkljke
gebragt,en dan doorden aanzienljkste der goedkeuring noodig.Hetaanzoekdaartoemoet
aanwezigen,veelaleen grootvader,metwater in de staatscourant worden bekend gemaakt,
begoten en met een enkelen naam begiftigd. en vergunning van dien te voeren kan eerst
Er ontstonden welbepaalde geslachten,maar een
Xj
aardaarna lvorden verleend.
het afzonderljk lid van zoodanig geslacht
aam looze vennootschap, zie F:>
droeg den geslachtsnaam niet.De namen wa- nootsehap.
ren in het algemeen ontleend aan die van
Naam val.Dezelfstandigeenbjvoegeljke
krachtige dieren,geliefkoosde bezigheden en naamwoorden ofde woorden,die a1szoodanig
merkwaardige verschjnselen.00k bj de in- of in de plaats van deze gebruikt wordenj
voering van het Christendom ontving men kunnen in den volzin in verschillendebetrekslechts een doopnaam.Familienamen ontston- kingen voorkomen en wel als onderwerp,
den eerst in de middeneeuwen,en we1 bj voorwerp of bepaling,- alsmede a1s aange-

den adelin de12deen 13deeeuw.Zj waren
dezelfde als die derkas'
teelen,waar zjhun
verbljfhielden.Familienamen kwamen in de
14de eeu:z 00k bj den burgerstand en in de
16de algemeen in gebruik.
Vele Germaansche familienamen zjn afkomstig uit de dagen van hetHeidendom,en
eenige van dezewerden in den l00pdestjds
zoodanig gewjzigd en verkort,dat men ze
niet meerverklaren kan.Vele andere hebben
hun 00rSPr0ng illbjnamen,verkregen door
hetaannemenvandennaam dergeboorteplaats,
nf00k welafkomstigvan deligchameljkeof
zedeljkeeigenschappen van den persoon,alsmede van het maatschappeljk bedrjf van

sproken,alshandelend,a1swordend,a1s1jdend enz. In hetGrieksch en Latjn wordt
die toestand a'
angewezen door den uitgang.

Men onderscheidt in hetLatjn in hetenkel-

en meervoud 6 naamvallen, te weten: n0minativus, genitivus, dativus, accusativus,
vocativus en ablativus. In het Grieksch
wordt de naamval 00k n0g aangeduid door
het lidNvoord. Een zelfstandig naamwoord
staat als onderwerp,alswordend,alsljdend
in den eersten, als V00rWerP in den vierden en als aangesproken in den vjfden
naamval, terwjl doordeoverige 3naamval1en andere betrekkingen worden uitgedrukt.

Indenieuweretalenzjndenaamvallenaandui-

dezen.De vrouwen nemen den geslachtsnaam dendeuitgangenderzelfstandigenaamwoorden,
aan van hare echtgenooten, doch vermaarde te zamen de verbldgin.q vormenfle,nagenoeg
zangeressen en tooneelspeelstersbehouden dik- verdwenen. In het Nederlandsch heeft m en
wjlshareeigenegeslachtsnamen.BjdeIsra- de achtervoeging der ,
s (des vaders) in den
elieten in hetW estenkwamendefamilienamen tweeden naamval, somtjds00k der e(den
eerstin hetlaatst der 16de eeuw in gebruik. lande) in den derden. W j hebben eigenljk
De Russen en Serben hebben enkeleen doop- slechts drie naamvallen;dezelfstandigenaamnaam ,veelalden naam vandenHeilige,wiens woorden w orden als onderwerp ofals aangegedenkdag met hun geboortedag zamenvalt. sproken in den eersten,als voorwerp in den
Daarenboven hebben deRussen een naam ,die tweeden en als bepaling in den derden ge-

met achtervoeging van itq)
'(v00rdeJongens) plaatst. Voor andere Grieksche en Latjnsche
of omna (voordemeisles)van den naam des naamvallen bezigen wj voortzetsels,die den
vaders is gevormd.De Noormannen bezigden tweeden naamval achter zich hebben.O0k de
den naam desvadersm ethetvoorvoegselFïfz lidwoorden,voornaamwoorden,deelwoordenen

(Filius), de Schotten gebruikten hiertoeM ', bjvoegeljke naamwoorden worden verbogen
eene verkorting van M ae(z00n)en deIeren en hebben dusnaam vallen.
O',hetwelk volgenssommigen desgeljkszoon
N aarssen (Johannesvan),eenverdienstebeteekent. In Engeland, Zweden en Depe- 1jk Nederlandsch letterkundige, geboren te
marken gafmen aan den zoon den naam zpns

Dordrecht den gdenNovember1580,studeerde

vaders saet hetachtervoegsel son (z00n),en teLeiden,vervaardigdereedsvroegLatjnsche
j)P
.# de Spanjaarden eindigen de namen,aan gedichten, knooptebetrekkingen aan metbedien des vadersontleend,op er.DeArabieren roemde m annen en werd eerst predikant te
Voegen achter den naam hetwoord ebn ofben Grav:en toen teBommel.Daar hj zich aan
(z00n) en laten daaro? den raam desvaders de zjde schaarde der Remonstranten,werd
volgen,en bj de Chlnézen heeftmenyeene hj afgezet en vervolgd en begafzich buiten
bljvende vôôrnamen.De Chinees verwlsselt 'slands,waarhj zich Op degeneeskundetoedeze,totdat hj eeneinrigting van onderwjs legde.In 1620 keerde hj texug en werd 2
bezoekt ofeen staatsambtaanvaardt.
JaarlaterteRotterdam in hechtenisgenomen.
Zoodanig verwisselen van naam mag in een In Jokkernj,z00hetheette,ontnam hj aan
beschaafden Staat geene plaatsvinden.Daar- t
le dochtervan den cipierdesleutelsvanzjn
d00r toch z0u de regtszekerheid worden be- kerker, sloot haar op met zjnevrouw,die
dreigd.Hetis om die reden,dat de registers hem was komen bezoeken en van hetvoorvan den burgerljken stand in ons Vaderland nemen wist,inztlneigen h0k,begafzichnaar
m et groote naauw keurigheid w orden aange- Zw eden en bezocht vervolgens Denemarken,
houden.00k in het kiezen van vpôrnamen is Moscovië en Pruissen.W eldra werdhjljfarts
men niet volkomen vrj; alleen zulke vöör- enhistorieschrjvervan Gwstaafdtsol/'
,koning
nam en w orden ingeschreven, die uit de ge- van Zweden;00k was hj oorzaak,datH'
ayo
de
Gr
oo
t
i
n
Zweeds
c
he
n
di
e
ns
t
t
r
ad.
In gunschiedenisa1szoodanigzjn erkend.Overeene
vemniering van vlôrnMm beslistde arrondis- stiger tjd keerde%an Xlcrddesnaar hetVa-
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derland teTug,vertrok in 1635 naar Batavia kobsbron des Bjbels ligt ten zuidoosten van
als buitengewoon raad van Indië,en overleed de stad tusschen deJmi
nhoopen eenerkerk;
j is 20 Ned.el dlep, doch thanszonder
aldaar in 1637. Van zjne geschriften ver- z
melden wj:rRiga devicta ab augustissimo water. Niet ver vandaar wordt 00k hetgraf

principe Gustavo Adolqho etc.(1625)''.Neva Pomerelliae obsidlone Polonorum liberataetc.(1627)'',- pGustavidos,sivedebello

van JozLf aangewezen. In den zuideljken

rotswand van den Ebalvindt men een groot

aantalgrafspelonken.Slechts1/4degeogr.mjl

Sueco-Austriaco libri tres (1622)''
,- rGus- ten noordwesten van Nablus,in een bevallig
tavus saudus?tragoedia etc.(1633)'',- en oord,vindt men het dorp Sebastjeh op de
QGustavidos, sive de bello Sueco-Austriaco plek van hetaloude Samaria.
Nabobjeigenljk Nawâb (afgezant)heette
llber quartus.,,
Nabataeërs(Nabaloth).DezeSemietische in hetrjk van den Gr00t-M0g01inoost-lndië

stam in Steenachtig Arabië, met Petra als een provinciale gouverneur,ondergexhiktaan
hoofdstad9telde tegen het einde der 4deeeuw den stadhouder van een groot landschap.Na
vdör Chr. ongeveer 10000 hoofden van ge- den valvan genoemd rgk bleef de titeltoezinnen.Zj onderscheidden zich doordapper- gekend aan hen,die zich als vazallen onder-

heid,vrjheidsmin,een grooten rjkdom van wierpen aan deBritscheheerschappj,terwjl
kameelen en schapen en een aanzienljken eindeljk dienaam 00k gegeven werdMnrjke
handel met de voortbrengselen van Gelukkig enaanzienljkeparticuliereninIndië.InEuropa
oemtmen veelaldengene,die in Indiëgroote
Arabië.Zjverdrongen allengsdeMidianieten, n
Amalekieten en Edomieten uit hunne woon- schatten vergaderd heeften dientengevolge op
plaatsen en strekten hunne heerschappj uit prachtigen voet leeft,een nabob,- trouwens
naarhetzuiden vanhetArabiseheschiereiland. bj0ns00k we1nuikerlordgeheeten.
N abonassar,in hetAssyrisch Naboenanlr,
Hunne staatsregeling WaS 00ne beperkt-monarchale,en hunne opperhoûfden droegen den is de naam van een koning van Babylon,die
naam van koningen. Hunne godsdienst was van 747 t0t 733 vôôrChr.regeerde,maarwelhet Sabaeismus. Zj voerden oorlog tegen de ligt onbekend waregebleven,z00 zjn naam
koningen van Syrië en tegen de Maccabaeën. nletverbonden wasmeteene door Ptolemaaa

Pompqus wasin 63 vöörChr.deeerste R0- beroemdgewordenaera(tjdrekening),deara

mein,die doordrong op hun gebied,enAnto- ran Ncùpxcddlr genoemd.Zj neemteen aanlarj (v0llildschonkeengedeeltedaarvanaan Cleopatra, vang op woensdag den 26stenFebrt
zoodat M alaus J7, koning der Nabataeërs, gens den ouden stjl) van hetJaar747 (v01-

enkeluitdwang deelnam aan den strjd van gens de tjdrekenkundigen,doch 746 volgens
Antoniu tegen Oetavianun.Koning Aretas Tzrj de sterrekundigen) vôôr Chr.De Jaren zjn
hoeweldeschoonvadervan Rerodes2lf@J,
ç, Egyptische van 365 dagen en worden naarde
maakte gebruik van de onderlinge verdeeld- jaren van Nabonanar en naar de regéringsheid der Israëlieten, om invallen te doen in Jaren derKoningen geteld.Voordezelaatsten
staat eene afzonderljke,door Theon ontPalaestina.Hetrjk derNabataeërsnam een be
worpene tabél, het oudste gedenkstuk der
eindeonder Trt
fan'
us(105na Chr.).
Nablus ofNabulnn(eeneverbasterinq van wetenschappeljke tjdrekenkunde. Men geeft

aan die tabél den naam van Canon ex PtoNe
al
polin ofNieumstad), in den bjbelk
%ohem
genaamd,en later tereere vap keizerI'lavi'
an Ie-Jd$f#. Nabonassar is de eerste koplpg i
n

Feegdscz
'va ook Flarla Nec'
yplï: of enkel deze reeks. Het bljkt echter uit honderde
Ne&'pI1 geheetenjis thans de hoofdstad van Babylonischeoirkonden,datdeinw onersaldaar
eene Turksche liwa in Palaestina,t0thetela- niet rekenden naar de aera van Nabonassar,
leetvan Sidon behoorend.Die stad isdezetel maarnaarderegéringalarenhunnerKoningen.
van een pasla ofbey en ligt71/cgeogr.mj1 Deze aera schjnt00k nietinverbandtestaan
ten noorden van Jerusalem in eene welbe- met eenige groote geschiedkundige gebeurtedlde daaropgebouwde tjdxekening
sproeide, vruchtbare dalvlakte tusschen den nis,terw'
Ebalen den Gerizim,beide bjna1000Ned.el a1s eene Egyptische moetworden beschouwd.
N abopolassar, koning vab Babylon,in
hoog.Men vindter5moskeeën,onderseheidene
synagogen,eene Grieksche kerk ,eenGrieksch 625 vöör Chr., door den koning van Assyrië
gezonden,nam
klooster,aanzienljke huizen,3bronnen,vele a1s stadhouder naar Babylonhet
besluit, om
tuinen en 13000(volgens anderen 14 t0t20000) na den inval der Scythen
en.Hiertoe verinwonera,bjna allen Mohammedanen.Intus- zich van Assyrië l0s te rukk
achen heeft men er n0g 140 Samaritanen,die bondhjzichmetCyazares,koningvanMedië,
op den berg Gerizim oferanden brengen,eene die 00r10g voerde tegenLydië.Dezewerdd00r
afzonderljkewjk bewonenenzichmethandel tusschenkomst van Nabopalassar op minzame
bezig houden. De stad ligt aan den grooten wjze geeindigd,en nu aanvaaMdelaatstgeweg tusschen Damascus en de zee.De bevol- noemde den strjd, di
e in 606eindirdemet
king vervaardigt zeer gezochte soorten van de verovering van Ninivé en de vernletiging
zeep, wollen dekens,handdoeken en lederen van het Assyrische rjk.Mesopotamië werd

oegevoegd aan hetnieuweBabylonischerjk,
tabakszakken.Menmeldt,datdeplantenyroei t
in geheelPalaestina nergens zOo weelderlg is door Nabopolassar gesticht.Hj overleed in

a1s te Nablus.Men verbouwteroljven,vj- 605 en werd opgevolgd doorzjn vermaarden
gen,katoen,amandels,moerbeziën en vooral zoon Nebueadnezar 1.
waterm eloenen. De laatste worden in groote
N achim ow (Pau1Stephanowitsj),eenRushûeveelheid naar D am asc,
usvervoerd.De Ja- sisch admiraal, geboren in 1803 in het gou-

8

NACHIMOW - NACHTEGAAL.

vernementSmolgnBk, ontving zjneopleiding ter t0t de polen nadert.Onder den poolkring

aan hetmarine-lnstituut tePetersburg en v0l- heeftmen eenmaalin hetJaareen nachtzonbragtin 1822- 1825 onder Lazarew eene reis der dag en een dag zondernacht,en bj de
rondom de wereld. Hj nam voortsdeelaan p001 duurt de nacht 6 maanden en de dag
den slag van Navarino en verkreeg in 1828 even z00 lang. Aan den boog,door de z0n
a1s kapitein-luitenanthet kommando op eene gedurende den nacht doorloopen, geeftmen
aan de Egyptenaren ontnomen korvet,waar- den naam van naektbogg.
mede hj de klokkade van de Dardanellen In de mythologie is de Naeltteene dochter
bjwoonde en in 1830naarKroonstadterup van den Cltaos en eene zustervanden Erebw'
h

keerde. In 1831 kruiste hj op dekustvan met wien zj den Daq en den AetltervooxtKoerland, om den aanvoer van wapens en brengt.Alwatonbekend,donkerenvreeseljk
munitie naar de opstandelingen in Lithauën is, behoort tot hare nakomelingschap,zooals
te beletten, en ip 1833 voerde hj bevelop de dood, de slaap,de droomen, de ziekten,
de fregat rpallas''. Vervolgens werd hj op deellenden,- voortstwist,tweedxagt,oorlog,
de vl00t in de Zwarte Zee geplaatstenkwam moort
l, bedrog en laster. Ook de Kesperiden
erin 1845 de bezetting van hetfortGolowin worden hare doehters genoemd.Bj afwisseter hulp door te landen en den bedreigenden ling met den dagbewoontzj hethuiveringvjand te verlagen. Toen zag hj zich bevor- wekkend paleis der onderwereld,en volgens

derd t0tschout-bj-nacht,voortst0tchefvan de sagen van Orpl
teuswas zj degodin der
de 5de afdeeling der vloot, en in 1852 t0t liefde.Volgens de nieuweremythologierjdt
vice-admiraal.Na hetuitbarsten vanden00r10g zj op een wagen lanrsdenhemel,gehul
din
in 1853 werd htjbelast met hetopperbevel een md sterren bezaalden slujer.
overde geheele Russische vloot in deZwarte
In de Oude Christeljkekerk gafmen den
Zee en vernietigde den 3osten Novnmbereen naam van heilige wccAfdl aan denachten vöör
Turksch eskader
Kerstmis,Paschen
in den bloedigen
en Pinksteren,en
slag bj Sinope.
de Christenen der
In den krtlgsraad)
eerste eeuw brag
>
Q
die na het landen
ten ze door met
der Verbondene
waken en bidden.
llogendheden in
Daar deze nachtde Krim gehouden
*<x
feesten aanleiding
.
werd,dronghj er
gaven t0tvelerlei
op aan, dat hj
verkeerdhedenj
met zj'ne vloot
werden ztl door

dievan denvjand

dekerkeljkeover-

te gemoet z0u
trekken, doch

heid afgeschaft.
N acht-aap

Mentsjkow wilde

hem daartoegeene
vergunningverleenen.Gedurendede
belegering van

Sebastopolnam hj

.A 4/
$:.%tN

(Nyctipithecus
8pQ.jtzieAap.
N achtegaal

(Luscinia Brekmj

isdenaam van een
vogelengeslacht
uit de orde der
Zangvogels.In 0ns

m et rustelooze
geestkrachtensaet
Denachtegaal.
onverschrokkene
Vaderland maghj
dapperheid deelaan de verdediging dierves- dezangvogelbjuitnemendheidheeten;immers
ting en werd in April 1855 t0tadmiraalbe- zjn zang is z00 fraai,z00wellnidend,z00
noemf Den lodenJulj 1855 werd htjechter v01 afwisseling, dat geen andere vogel hem

dooreen doodeljken kogelgdroffen en stierf daarin evenaart.Daarentegen muntht!
-geenB36 uren daarna.
zins uitdoor schnûnhdd van vederen. Hj is
N acht noemt men illde sterrekunde de slechts 17 Ned.duim lang,op den k0p, den
k, den rug en de vleugels vaalrosbruin
tjdruimte van den ondergang t0taanden0p- ne
op den staart meer rpodbruin
,
gang onzer z0n oflieverdie,gedurendewelke
, en aan den
haar middelpunt beneden den horizon ver- kroy, de borst, den bui
k en de zjden wittoeft.Die tjdruimte is verschillend in ver- achtlg.Zjn bek isvan boven donkerbruin en
schillende Jaargetjden Qn op verschillende Van Onder vlceschkleurig. Hj leeft in hct
breedten.Onderdenevenaarzjndagennacht kreupelhqutder zandgronden in 0ns wereldsteedseven lang,maar tusschen den evenaar deelt0t ln hetsaidden van Z&veden - voorts
en de polen veroorzaakt de schuinsheid der in het noordwesten van Afrika en in Midden-

le
@
*.Het mannetle laat zjne heldere toonen
ecliptica (zonsweg)eene ongeljkelengte van Az@
nachten en dagen.Tweemaalin hetJaar (21 gedurende den broedtjd des nachts in het
Maarten 23 September)zjn zj ongeveerge- voorjaar hûoren. Het groote en (liepe nest
ljk,enmen heeftdekortsteenlangstedagen w ordt niet ver van den grond op strompen
ennachtenopdenzlstenJunjen opden zlsten van kreupelhout enz.gebouwd,en daarinlegt
December.Hetverscbildierlengten(van dag hetwjfle 4of5lichtoljfgroene,graauw geen nacht) werdtgrooternaarmatemen dig- stippeldeeitles.Denachtegaalvoedtzichmet
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rupsen en allerleiinsecten!hj isnietschuw
en laatzich gemakkeljk vangen.Otldenaclztegalen sterven spoedig in de gevangenschpp,
doch jonge kan men door veel zorg in het

bewegen ofgeluid te geven,dan isde aanval

meelwormen. De nachtegalen verschjnen bj
0ns doorgaans in het midden van Aprilen
vertrekken in September. W j geven hierbj
eene afbeelding van dien zangvogel.
Nachtgvening,zieAeqlinoetinm.
N achtlgal(Gustav),eenvermaardreiziger
in het binnenland van Afrika? geboren te
EichstâttbjStendalden23stenFebrt
larj1834,
studeerdeindegeneeskundeteBerljn,Halle,

W ieaannachtmerrieljden,moeten ophunne
hoedezjntegen die verschillende zaken,en

voorbj.T0tdeoorzaken van nachtmerriebe-

hooren volbloedigheid, Onderdrukking van
periodieke afscheidingen,overspanning,overleven houden metpoppen van mieren en met lading van de maag,een te zwaardek enz.
hetisvan belang,datzich desnachtsiemand

in hunne nabjheid bevindt,om hen tewekken,zoodra zj eeniggekreun laten hooren.
Nachtreiger (Ardea Nycticorax L.) is
de naam van een vogeluit de ordederSteltloopers(Grallatores).Hj word ook welkwak
en naelttraa.fgenoemd en evenaartden blaauW irzburg en Greifswald en was als oëcier wen reiger op verre na niet in grootte.Hj
van gezondheid werkzaam te K eulen, toen is echter naar evenredigheid dikker en heeft
eene borstziekte hem in 1863 noodzaakte om vooraleen grooten kop.Zjn bek iszwarten
zich naar Bone in Algérië te begeven.Iuater vanhier loopen 2 zwarte strepen naar de
vestigde hj zich alsgeneesheerte Tunis en oogen, w ier iris rood is. De schedel, nek
werd er ljfarts van den Chasnadarvan den en rug van den ouden vogelzjn grjsachtig
Bey,zoodathj methetlegervan Tuniseen zwart, en op zjn k0p staan 2 zeer lange
veldtogt bjwoonde tegen oproerige onder- en smalle witte vederen,die in den nek handanen. Toen in 1868 APAI/'
: te Tripolisde gen;zjnekeel,borsten buik zjn wit,- de
geschenken van den koning van Pruissenvoor vleugels en de staart grjs, en de pooten
Omar, sultan van Bornoe,verzenden moest, vleeschkleurig. De pooten en bek van den
werd Nael
ttiyal0y zjneaanbeveling metdie Jongen vogelzjn groen,en hj heeft,watde
taak belast.Naehhgalvertrok inJanuartj1869 vederen betreft, op een grjsbrtlinen grond
van Tripolis, bereikte Fezzan en volbragt groote,rosachtige vlekken, dieop hetondervanhier een merkwaardigen en gevaarljken ljf de grondkleur grootendeels verdringen.
uitstap naar Tibesti, eene landstreek, die De nachtreiger bewoont de moerassige en
vöör hem door geen Europeaan was bezocht. waterrjke streken van Midden- en ZuidTer naauwernood aan den dood ontkomen, Europa, doch komt 0ok voor in Azië t0t
zette hj zjnereisvoorten hieldinJulj1870 Japan en in Afrika t0taan de Kaap.Tevoren
zjnintogtinKoeka,dehoofdstadvanBornoe. vond men hem o()k in 0nsVaderland in grooTerwjlht1 hier zich vestigde,ondernam hj ten getale,doch thans zelden.Hj klimt met
een belangrjken uitstap naarhetten noord- gemak langs de takken der boom en omhoog
oosten van het Tsadmeer !elejene Borgoe, en bouwterzjn nest.Zjneei
jeren zjnbleek
alsmede naar het meer zuldelpke Bagermi. groen. Hj voedt zich metvisschen, kikvorZelfs slaagde hj erin,om inM aart1873terug schen,slakken enz.,enzjngeschreeuw geljkt
te reizen over W adai,DarFoerenKordofan, op ravengekras.Hj bezoekt0nsin hetbegin
zoodat hj den 22sten November 1874 Caïro van Mei, om tegen het einde van September
bereikte.De belangrjke berigten,welkehj weder te vertrekken.
omtrent de bezochte landen mededeelde,verN achtschade (Solanum L.b is de naam
hieven hem t0t een ontdekkingsreiziger van van een plantengeslacht van de fam ilie der
den eersten rang. HetGeographisch Genoot- Solaneën. Tot dat geslacht behoort de aard-

schap te Parjs zond hem in hetvoorlaarvan appel(ziealdaar),- voorts degewonellcAf-

1876 de groote gouden medaille. Reedsvroe- sckade (Sol
anum nigrum Z.), een éénlarig
ger had het Afrikaansch Genootschap in gewas met een eigenaardigen, naar m uskus
Duitschland hem t0t voorzitter benoem d,en zw eem enden reuk.Destengelism eestalslechts

n0g steeds bekleedt hj te Berljn die betrek- 3 Ned. palm hoog, doch op boschrjke,beking.Op de conferentie te Brussel (Augustus schaduwde plaatsen wordt hj veel hooger.
1870) ter vorming van eene internationale Deze stengelis eenigzinskantig en somtjds
vereeniging t0thetbevorderen derbeschaving onbehaard,doch ook wel met korte, fjne
in de binnenlanden van Afrika,werd hj t0t haren bezet. De bladeren zjn wigvormig,
lid van hetcomité benoemd.Ztlnemededee- langw erpig spits, weinig getand en w eleens
linpen zjn verspreid in verschillendegeogra- gelobd.Dekleinebloemenzjninbjschermenof
phlsche tjdschriften en hj hot
ldtzich thans schermen geplaatsten debloemenbepinnenbj
bezig met hd schrjven van een uitgebreid hetverwelken teknikken.Debloem lsradvorwerk.
mig,s-spletigen de langwerpige,oranjekleuN achtm aal,zie Anondmaal.
rigehelmknoppen zjn naarelkandertoegeboNachtm errie (De)z0u men een ziekelj- gen.De bessen zjninden regelzwartenglapken droom kunnen noemen. W ie ze in den
slaap ondervindt,m eentOndereendrukkenden

zig,doch 0ok wel groen,geelofrood.Deze
plantis overdengeheeleaardbodem verspreid,

last te bezwjken,- hj verbeeldtzich,dat en men heeftzjnebladeren weleensuitweneen ofanderw angedrochthem dreigtte ver-

digvoorgeschreven a1spjnstillendmiddel.Op
wilsinspanning zich niet bewegen en 00k niet gelop l
/sdedernatuurljke grootte,in 5een
om hulp roepen kan.Gelukt het hem zich te m eeldraad op 4-voudige grootte, in c een

stikken,terwjlhtizelfs metde krachtigste blgaande afbeelding zietmen in aeen sten-
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stempel en in d eene dwarsche doorsnede
N achtvlinders,zie Vlinders.
van een vruchtbeginsel, 5-maal vergroot,in
N achtvogels. Nagenoeg in alle orden
6eeneoverlangsche doorsnede van hetvrucht- dervogelsvindtmensoorten,diebjvoorkeur
d
'

beginsel,4-maa1vergroot,in feeneoverlang- gedurende den nacht werkzaam zjn,terwjl
sche en in y eene dwarsche doorsnede van zj den dag in ledigheid doorbrengen. Zj
onderscheiden zich gewoonljk, zooals alle
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nachtdieren, door eene eigenaardige ontw ik-
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keling der zintuigen,nameljk door groote,
ronde oogen, wler wjd geopende pupillen
de geringste lichtstralen Opnemen,terwjlzj
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De nachtschade.

eenzaadje,12-maalvergroot.Dezenachtschade
gewoonljk g'
ul
aete nacldschade en ook we1
dolkruid geheeten, w ordtonder de vergiftige
gewassen gerekend. In de keerkringslanden
groeit S.M elongena L.en wordtergedurende

hetgeheeleJaarop verschillendewjzen toebereid en gegeten.
Men geeft den naam van naa tsa ade 0ok

aan eeneandere plant,gewoonljk belladonna,
o0k we1'
tvolfskersen doodkrwéd geheeten.Zie
onderlelladonna.

N achtschoone (Mirabilis Jalappa L.4,
zie onder Mirabilés.

Nachtstukken zjn schilderjen,waarop

de voorstelling niet beschenen wordt door
zonlicht,maar door maan- Ofkunstlicht.Men

heeft er in alle schilderscholen en zj zjn
afkomstig van kunstenaars die zich onderscheidden door hun meesterljk coloriet.Een

der meest beroemde nachtstukken Fis nDe
aanbidding der herders''door Correggéo,waar
het licht uitstraaltvan het kind;hetbevindt
zich thans te Dresden. O0k nDe Nachtwacht'' van R- brandt wordt t0t de nacht-

ning;voortsdoorzachtevederen,zoodatzj
gen,en door'
eene wjde keel.T0tdenachteljke roofvoyels behooren de uilen,terwjl
denachteljkelnsectenetershoofdzakeljkleden
zjn van de familie der Gdtenmelkers(ziealdaar).In derotsholen van Guacharo in Zuidnagenoeg zonder eenig geruisch kunnen vlie-

Amerika vindt men graan-etende vogels,die
t0t de nachtvogels gerekend worden.Van de

nachtvogels beM ort wjders de aardpapegaai
in Nieuw-llolland t0tde orde derKllmvogels
en de naehtreLger t0t die der Steltloopers.De
nachtvogels bewonen des daags donkere holen
en gaten en kom en eerst na zonsondergang

te voorschjn.

Nâdasdy (Fogaras)is de naam van een
adelljk Hongaarsch of eigenljk Croatisch
geslacht, hetwelk sedert 1625 de grafeljke
waardigheid bezit.Hetheeft hetuitgestrekte
majoraat Fogaras in eigendom enbloeide in
2 ljnen, van welke echter de Jongere in
1860 is uitgestorven. Het hoofd der oudere
1jn isgraafI'
ransvanXJdgd#y,geborenden
28sten Junj 1842.Zjn oudoom,graafMiaaël
van Natfcqstfty, geboren in 1775 en overleden
in 1854, was geruimen tjd Oostenrjksch
minister,en diens zoon?graafI'ranst/rcw/zis
van NJ#Jd#,geboren ln 18012wasin O0stenrjk van 1857 t0t 1860 minlstervan Justitie? vervolgens president van den Rjksraad
en elndeljk van November1861tot1862hofkanseliervoorSiebenbirgen en Oostenrjksch
minister,terwjlhj thanszitting heeftinhet
Huis der Heeren. Van de ovenge leden van
dit geslachtvermelden wj:
Thomas rlzlNâdasdy,paladjn van Hongarje,geboren in 1498.Hj ontving in Italië
eene uitstekende opleiding, werd secretaris
van koning Lodewuk,wist tebewerken dat
na diensoverljdenFerdinand van Oostenrjk
t0t zjn opvolgergekozen werd,engeraakte
a1s bevelhebber van Ofen na eene hardnekkige verdediging krjgsgevangen bj de Ttlrken. Door tusschenkomst van Zapolya ontkwam hj aan den dood, zoodat hj diens
getrouwe aanhanger werd,weshalve hj de
heerljkheid Fogara: t0t belooning ontving.
Later schaarde hj zich weder aan dezjde

stukken gerekendj en deze voortrefeljke
colorist bragt met van der Neer, Neef8 en vallI'
erdlnand,zag zich in 1554 t0t paladjn

R ontltorst dit genre t0teen hoogen trap van gekozen en nam die betrekking op zoo lofevolkom enheid.VoortshebbenlatereN ederland- ljke wjze waar,dat men hem pde groote

schekunstenaars,zooalsVersteeq,*:>!evl(:02.
:,
Grootveldten nan xgcFzeltfelop d1tgebied veel
goedsgelevgrd.
Nachtvzool(HesperisL.),zieeedzdrid.

Paladjn''noemde.Hj overleeddenzdenJunj
1562,en voor kgrten tjd verreester zjner
eer een standbeeld in het paleis van zjn
geslR htte Pesth.
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z'rann r.s l%âdasdy, een achterkleinzoon
Nadir,slach van Perzië,geboren in 1688
van den voorgaande,Yvegens deelneming aan in het dorp Kelatin Khorassan, wasdezoon
0en0 zamenzwering van den Hongaarschen van eenkrt
jgsoverste,tradbjden stadhouder
adelom zjne regten en vrjheden tehandha- van Khorassan in militaire dienst, maar
venyop last van keizer Leopold 1 den 3osten plaatste zich aanstonds aan het hoofd van
Aprll 1671 te W eenen onhoofd.Hj schreef: eene bende getrouwen, met welke hj den
DDe monarchia et s.corona regniHungariae terzjdegeschoven regtmatigen erfgenaam van

(1659)'',- rMausolellm regniapostoliciHungarici regum etprimorum ducum (1664)'',en pcynosura Juristarum (1668; 2de druk,
1100)''
zïrans Leopold graaf van J/JJJ:#,, een
kleinzoon van den voûrgaande en geboren

den 3osten September1708.Hj woondereeds

als kolonel van een regiment hussaren in

1734 t0t 1739 develdtogten bj inItalië.in
Hongarjeenaan de Rjn,- voortsalsgeneraalder kavallerie den Oostenrj/schen Suc-

den troon,sjach Taltmasp,voor't004 weder

in zjneregten herstelde,maarzelfzlch met
het regéringsbeleid belastte. Hj onttroonde
in 1732 den Sjach,maakte zich innaam van
den jongen slach Abba 1I1 van hetregentschap meester en opende een veldte ttegen
de Turken, die hj bj Akderbend (1733)en
bj Eriwan (1735) versloeg. Na den doo;
van Abbaswerdhj doordegrootendesRjks
t0tkoning uitgeroepen,waarna hj den naam
van Nadir aanvaardde (1736).Uit eerzucht
waagdehjeenepoging om deSjiïtischePer-

cessie-oorlog,ontrukte in November 1741 aan
de Franschen en Bejeren Neuhausin Bohe- zen in Soennieten te veranderen en alzon

men,versloeg in 1743bj BraunatldeBeje- een einde temaken aan allegeloqfsverdeeliren en veroverde onderscheideneplaatsen aan heid,doch dat plan mislukte.Nadw behaalde
de Inn en aan de Salza.In 1144 bestuurde Overwinningen op alzjnenaburen,doch de
hi
j den meesterljken overtogtvan hetleger afschuweljkste zegepraal bevochthj op den
van prinsKarelrls Lotltarinqen overdeRjn Groot-Mogol,daarhj dehoofdstadvandezenj
en bemagtigde daarna de linlën van Lauter- Delhi!veroverde en er 200000 inwonersover

burg en W eiszenburg.In Mei1745leed hj de kllng Joeg.Zjne gestrengheid en onverwe1iswaardenederlaag in den strjd tegen draagzaamheid wekten wrevelen haat,zoodat
0:Ii-kAJl
Winterjeld bj Hirschbery,maar dekte ver- hj op aanhitsing van zjnneefAli.K'
volgens met groot beleld den aftogt van den zosten Junj 1747 vermoord werd.EeniprinsKarel TG% ZpfAtvlotps en overwon in gen zjner getrot
lwe aanhangers redden zjn
den slag bj Sorr (30 Sept
ember 1745)het zoon en bragten dezen naar Semlin, waar
Pruissische leger. Na het sltliten van den keizerin Maria TAerdWc hem liet doopen en
Vrede bj Dresden voegde hj zich bj het opvoeden.Hj trad onder den naam van baleger in Italië,waar hj zich desgeljksals r0n von zgd-lis in Russische dienstj onderkrjgsman onderscheidde.In 1754 benoemde scheidde zich in den Zevenlarigen 00rl0g en
M aria T1::'
:.
:3 hem t0tgeneraal der kaval- stierfte M ödling.
lerie en t0t kommandant van ofen, en in
Nadruk, in het Fransch eontrefaqon, is
1756 t0t banus van Croatië. In 1754 snelde in meer bepaald: beteekenishetdoorden f
lruk
ver
menigvuldigen van een boekwerk,hetwelk
hj met deCroatiërs generaalDaun tehulp,
streed dapper bj Kollln,versloeg Winterfeld het eigendom is van een.ander.In ruimeren
bj Moys en veroverde Sehweidnitz.In den zin behoort daartoe 00k het namaken van
slag bj Leuthen (5 December 1757)was hj plaatwerken en photographieën,het verspreideeerste,diehetkrjgsplanvan I'
rederik 11 den daarvan en hetonbevoegd opvoeren van
doorgrondde,maarhjontvingnietvroegtjdig tooneel-en muziekstukken.Ofeen stuknadruk
genoeg ondersteuning om aan den oorlogskans moet genoemd worden, daarover beslist het
eene andere wending te geven.Hj keerde eigendomsreyt. Mranneer men bjv. de briefvervolgens terug naar zjn banaat, en over- wisseling van reeds lang overleden personen
leed te Karlstadt den 22sten M aart 1783.
door den drtlk algemeen maakt, z0o kan
N adaud (Gustave), een Fransch volks- zulks welligt door de erfgenam en belet wordiehter en com ponist,geboren te Roubaix den den,doch eris dan geene sprake vanschennis
zosten Februarj 1820,ontving zjne Opleiding der bepalingen op den nadrtlk,- alleen van
aan hetcollègeRollinteParjs,kwam daarna misbrtzik van vertrouw en.Nadrtlk is derhalve
in de handelszaak van zjn vaderen opende een inbreuk op een bestaandregt,nameljk
vervolgens te Parjseen maqazjn van gewe- hetregtvan den schrjver,den vervaardiger,
ven stoFen.Weldra echter llethj zjnehan- den componist,den auteur van eeniy werk.
delsbetrekking varen, om zich geheel en al Datregtop devruchten van yeestel
jken araan de poëzj en demuziek tewjden.Zjne beid noemtmen,waardearbeld beligchaamd
Chansons(1849;6dedrukj1870)'/,- nEn- is geworden door den druk , het kopieregt)
core desChansons(1873)'', en pchansons in ruimeren zin heet het: het anteursregt#
inédites(1876)'*,meestaldoorhem zelven op waaronder m en dan verstaat het regt van
m
ekar
geb
ragt
,l
OngeT
vauzi
l.Da
enbo
ven
ve
ove
ndre
dn
eh
ej
0nee
nigeionen bi
.
j- den auteur op hnt pvoord, dat gesproken
Operettes, wordt en op de geestesproducten,d1e worden
die in de salonste Parjswerden opgevoerd, voorgedragen, opgevoerd en ten gehoore gezooals: pLe docteur Vieuxtemps'' - ),La bragt. De vraag, of een auteur regt heeft,
volière''1 - en pporte et fenêtre''1 - en Om de vruchtente plukken van zjn arbeid,
eiideljk den roman:p'
Uneidylle(1861)''.
en ofhj dus beschermd moetworden tegen
N adir ofvoet
pnnt)zie Zen%th.
anderen,dieinbreuk op zjn regtmakenjom

12

NADRUK.

zich daardoortenzjnen kostemateriëelv00r- de wet van 1817, is voor oorspronkeljke
deelte verschalen,is sints lang ten voordeele letter- en kunstwerken, het uitsluitend regt
van den auteur beslist.Niet eenstemmig n0g van diegenen,welke daarvan auteurszjn,om
is het oordeel van de geleerden over den hunne letter- en kunstwerken,geheelot'gegrond,den oorsprong van zjn regt.Dewet- deelteljk,verkortofverkleind, zonder 0ngever kan bj het regelen der regten van derscheid van vorm of inklecding, in eene
schrjversen kunstenaarsop devruchten van of meer talen, m et of zonder hulp der grahunnen arbeid tlitgaan van het denkbeeld: veerkunst Of eenige tusschenkom ende kunst,
a.van letterkundi
genofintelledullendùdzl#pz
4,
' door den t/rfxk gem een te maken,teverkoopen
b.dat de arbciderregt heeft Op het 100n van of te doen verkoopen. Het ontw erp bepaalt
zjn arbeid, en dat ieder, die zich zonder het begrip en den omvang van hetauteursgrondmeteensandersl00n verrjkt,verpligt regt aldus: nH et regt,om geschriften,plaat-,
ls t0t teruggave; of c. van een stilzwjgend kaart-,muziek-,tooneelwerkenenm ondelinge
beding, hetwelk geacht moet worden bj den voordragten door den druk gemeen tem aken,
verkoop van elk exem plaar in de bedoeling alsmede om muziek-en tooneelwerken in het
van partjen te hebben gelegen, krachtens openbaar uit- en op te voeren, komt den
hetwelk de kooper eigenaar wordt van het auteuren zjnen regtverkrjgenden uitslt
litend
gekochte, onder voorwaarde van hetniette toe. Met arlteurs worden in het ontwerp gezullen nadrukken, en er niet t0e te zullen ljkgesteld,de ondernemers van de zooeven
bjdragen,dathet door anderen t0t nadruk vermelde werken, gevormd door bjdragen
wordt gebezigd;ofd.datin hetalemeen be- van onderscheidene medearbeiders, Openbare
lang door de wet een regt t0t ultslultende instel
lingen,vereenigingen en genootschappen
reproductie moetworden gegeven.Het groote ten opzl
gte van de door hen bezorydewer-

bezwaar tegen hetaannemen van den eersten ken,at
lteurs van vertalingen ten opzlgte van
grond bestaat vooral hierin,datin deze ge- hunne vertaling. Van anonieme en pseudovallen van ei
yendom eigenljk geene sprake nieme werken wordtdeuitgeverofdedrukker
meer kan zjn,zoodra degedachte,doorde als auteur aangemerkt, zoolang geen ander
mechanische middelen van druk of andere, zich als zoodanig heeft doen kennen.Geen
volgens de bedoeling van den auteur zelven, autetlrsregt bestaat ten opzigto van 't geen
gepubliceerd is geworden,t0tpubliek eigen- door de Openbare magt ter kennis van het
d0m gemaakt is.De tweedegrond bevateene algemeen ls gebragt. T0t het regt van den

Juridische onwaarheid;dederdewordtgecon- auteur behoort het door den druk gemeen
strueerd op fctiën,die meestalmet de wer- maken van veftalingen van:a.zjnenletdoor
keljkheid in strjd zjn; daarom nam de den druk gemeen gemaakte werken ofzjne
NederlandscheJuristenvereenigingin harever- mondelinge voordragten; b. zjne wé1 door
gadering van Augustus1877denvierdengrond
lteursals den waren aan.De wetmoethetat
regt regelen in Adl algemeen belang.Doet zj*
'tniet, dan Onderdrukt m en de openbaring
van de beste gedachten en benadeeltdaardoor
den vooruitgang van wetenschap,kunst,be-

den druk gemeen gemaakte werken,indien

hj zich bj de oorspronkeljke uitgave dit
uitsluitend regtvoor een of meer bepaald ge-

noemde talen heeftvoorbehouden,en hj zjne
vertaling binnen drie Jaren na de uitgave
door den druk heeftgcmeen gemaakt.Zonder

schaving en verlichting.De vraag bljft,h0e schending van hetauteursregt mogen ter be-

moet het regt geregeld w orden, opdat het oordeeling of voor schoolgebruik uittreksels
algemeen hetmeestew ordegebaat.Belemm ert uit gedrukte werken worden overgenom en
de w et,de reproductie,door nadruk en andere en aangehaald.Zoo mogen 00k uit muziekmiddelen, voor goed en voor alttid,dan zou werken op zich zelvenstaandestukkenoflosse
zj in dezelfde foutvervallen,alsdoorniet- num mers voor zang ofinstrum enten w orden
regeling.De geopenbaarde gedachte zou hare uitgevoerd zondertoestemm ingvandenauteur.
bestemm ing niet bereiken, z0u niet w orden Hetauteursregt belet00k niet hetgeven van
gemeen goed; de wetenschap en de beschaving een verslag om trent eene m ondelinge voor-

zouden zoodoende eveneens schade ljden. dragt, die in eeneopenbare bjeenkomstgeDaarom wordt in de nieuwere wetgevingen houden is. Het auteursregt is eene roerende
in deze materie algemeen hetbeginseltoege- zaak, vatbaar v00r geheele of gedeelteljke
past,dat het regtvan den schrjverofkun- Overdragt,00k doorerfopvolging.Dewerken9
stenaar,op welken grond dan 00k toegekend, waarvoor men zich het auteursregtwilv00r-

binnen eenebepaaldetjdruimtemoetworden
besloten,waarvoormen danmeestalaanneemt
een vasten termjn van een vooraf bepaald
aantal Jaren, welk aantal geheelOnafhankeljkgemaaktwordtvandenleeftjddesauteurs.
Het onderwerp is bj 0nstegenwoordig n0g
geregeld door de wet van 25 Januarj 1817

b
ehouden,moeten, 00k volyens onzetegenwoordige wet,aan de regérlng wOrden ingezonden,die daarvan eene ljst aanhotldten

ter kennis brengt van het pllbliek. De wet
van 1817 laat hetauteursregt vOortduren t0t

twintig Jaren na den dood van den auteur of
den vertaler; volgens hetontwerp van 1877
duurt het regt op gedrukte werken vjftig
Jaren na de eerste uitgave,of,z00 deauteur
dezen termjn ovexleeft, levenslang; op niet
gedrukte werken bestaathetdertigjaren na

Stbl. N0 5; een nieuw wetsontwerp is door
onze regéring aan devolksvertegenwoordiging
ingediend in den loop van Augustus 1877.
De wet van 1817 regeltalleen hetkopiereyt;
het nieuw e ontwerp behandeltheta'utenrsregt. den dood van den anteur. Voormondelinge
Het regt van kopiéren dcor den druk ,zegt voordragten wordt wederom vjftigJaren se-
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ding van het Compagnieschip pzui
derbury'',
in 1788 uit Zeeland naar China uitgezelld
met400 man en een halfmillioen guldensin
klinkende munt. Het schip verloorzjn roer
en dreef 6 dagen rond i
n hettjs.Naerebout
deed 2 scheeyssloepen naar W estkapelle slepen, begaf zlch aan boord van de pzuiderburg'' en bragt het schip in zee,en schoon
komende,is dusterzjdegesteld.Hetbegrip w ederom door storm beloopen, kwam het
van het regt wordt in het nieuwe Ontwerp schip onder zjn bevelveilig te Plymouth op
ruimer gesteld en naauwkeuriger omschreven de reede.Toen hj in 1795 hetschip >V00rdan in de bestaande wet: bovendien wordt land'' naar buiten z0u brengen,verhinderde
dertdeeerstevoordragtvoorgesteld,oflevenslang. Het regt van den auteur kan worden
gehandhaafd door de gewone reqtsmiddelen
Van het burgerl
jk l'egt,en de lnbreuk Op
dat regt kan door den strafregter w orden
vervolgd.De eene adie isonafhankeljk van
de andere,en de onjuridischezamenkoppeling
van beide adiën, ill de Nvetvan 1817 v00r-

deze in het ontwerp verduideljkten aange- de harde wind zjn terugkeer: zoodat hj
vtlld, betreFende de navolgende punten:de moest meêvaren, naar de Kaap de Goede
onzekerheid aangaande de w erken,w aarvan H00p.Op zjne terugreis met het schip rDe
kopieregtbestaat,w ordtopgeheven;de bepa- Mentor''werd hj doo1
'deEngelschen krjgslingen zjntoepasseljkgemaaktopanonieme, gevangen gemaakt, te St.Helena opgebragt
pseudonieme,collectieve enposthum ew erken;
het kopiûregt w ordt voortaan aan kerk-en
schoolboeken niet meer ontzegd5 de vermogenswaavde Van dram atisehe en muzikald
werken wordt erkend en beschermd;hetwe-

en naar Engeland vervoerd. Een Engelsch
admiraal herkende hem en boofl hem een

jaargeld van 200 pond sterling, zoo hj in

Engeland als loods wilde dienen.N aerebout,
h0e behoeftig 00k? wees dit aanbod af en
derregteljk uitgeven van mondelinge voor- ontvlugtte naar zjn vaderland. W ederom
draytenisgeregeldqderegtsmiddelent0thand- bragthj verschillendeschepen derCompagnie
havlng Yan hetregtzjn pradischeringerigt behouden illZeo,en hield zich voorts,bj
en consequenteruit elkander gezet;de bepa- den stilstand van den handel,bezig metgarlingen omtrenthetauteursregtzullenvoortaan naalvisscherj. ln 1804 was hj loods op de
o0k verbindend zjnvoorNederlandsch Indië, vloot, die onder admiraal Verltuellvan Vliszoodat niet meer straFeloos de grofste mis- singen naar Boulogne z0u zeilen. W eldra
bruiken kunnen worden gepleegd door den werd hj door de Engelschen aangevallen,
nadruk hier te lande van in Indië uitgekomen doch eenebeleidvollemanoeuvrevanNaerebont
w erken, en om gekeerd.- Het regt van de belette de groote vjandeljke sehepen te naNederlandsche auteurs,vertalers enuitgevers, deren,zoodathet grootste gedeelte der vloot
is t0theden, behalve door de genoem de w et hare bestemming bereikte. Hj Ontving van
van 1817, gehandhaafd en beschermd gew or- verschillende kanten gesehenken en bljken
den door de bepalingen)die geldenvolgensde van waardéring, zag zich o.a.benoemd tot
Statuten van de Nederlandsche Vereeniging broeder der orde van den Nederlandschen
V00r de bevordering van de belangen des Leeuw en overleed den 29sten Augustus 1818.
boekhandels welkevereeniging reedsin 1860 Hetdepartement Goes der Maatschappj tût
bj de Regéring een wetsontwerp t0tregeling Nut van 't Algemeen zorgde voor eene plegtige begrafenis en deed een eerezerk plaatvan hetkopieregt heeft ingezonden.

Naerebout(Frans),een uitstekendloods 8en op zjngraf.- Zjnkleinzoon,desgeljks

en een verdiensteljk redder van menschen- I'rans Ntzereùozlf geheeten, verwierf ook on-

levens,geboren te Veere den 3lsten Augustus derscheidene medailles voûr het redden van
1748,vertrok reeds vroeg met zjne ouders schipbreukelingen, m aar vond in Augustus

naar Vlissingen en maakte metzjn broeder 1858 zjn dood in de golven.
Jaeob zich beroemd door den stouten en herN aevius (CneJus),een Romeinsch tooneelhaalden togt naar het wrak van het schip

dichter,geboortig uit Cam panië,kwam reeds

w al.Aan de beide broeders en hunne 8 togtgenooten werd door Bewindhebbers derOostIndische Cûmpagnie eene belooning van 1800
gulden toegekend en de oeconomische tak

tigste Rom einen aan de kaak stelde, was

rW oestduin'',datden 23sten Julj 1779 in het vroeg te Rom e, nam deel aan den eersten
gezigtvan W alcheren wasgestrand.Zj redden Punischen Oorlog en bragtin 235 vöôr Chr.
m et levensgevaar eerst71en daarna 17 schip- zjn eerste stuk ten tooneele.Devermetelheid,
breukelingen en bragten ze te Vlissingen aan waarmede hij in zjne drama's zelfs de mag-

derHollandsche Maatschappj schonk aan e1k

oorzaak,dathj eerstin den kerkergeworpen
en daarna t0t ballingschap verwezen werd,
en in 204 in den vreemde stierf.Zjnestukken zjn vrje navolgingen van Griekscheoriginélen.Daarenboven schreef hj een groot
gedieht:pDe belloPulli($o'.Van zjnewerken
zjn slechts fragmenten bewaard gebleven)

der broeders eene zilveren medaille 0n 23
ducaten.Jaeob bepaaldezich bj de visscherj
en overleed niet lang daarna, maar I'rann
bleef a1s loods werkzaam en deed in die be- en deze vindt men verzameld in de mFragtrekking wonderen van beleid en vermetel- menta scaeniciRomanorum poesis(1871)/'van
heid.In 1783 ontvinghj eeneaanstelling tot llibbeck.
loods van de oost-lndische Compagnie en beN agara is denaam van eenebelangrjke

wees als zoodanig belangrjke diensten.Hj ?laatsinBorneo'sZuider-enooster-Afdeelingt

behiçld zoowel het Compagnieschip pBarbe- ln hetvoormalig rjk van Bandjermasin,aan
stein'' a1s het schip pAlblasserdam ''. Vooral de beide oevers van de rivier van Nagara,
echter behaalde hj grooten 10fdoor de red- in het noord-oosten van den Nederlandschen
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postMarabahan.Zj heefteenebevolkingvan Malpighiaansche sljm der huid en bestaat
10000 zielen en isvermaard wegens de goede desgeljks uit kernhoudende cellen. Bj het
buksen en andere wapens,die er vervaardigd groejen van den nagelverandertdesljmlaag
worden.Men vindtervoortspottebakkerjen gemeenljk niet van plaats,maar de hoorn-

en erloopen uitmuntendepraauwenvan stapel. laag wordtaanhoudend voorwaartsgesehoven.

De huizen zjn er boven den moerassigen De vorming dersljmlaap heeftoveralplaats,
grond op palen gebouwd en men Oogst er waar hj in aanraking lsmet hetMalpighiveelrtjst.- DerlvierNagaraheeftlageoevers aansche sljm, alzoo aan de ondersteoppermet veelontgonnen land en zj ontlastzich vlakte en aan den achterrand van den wortel.
in de Doeson. Behalve reedsgemelde 10000 Intasschen groejen dedeelen van denwortel
wonen aan hare boorden n0gwel25000zielen. hetsnelst,terwjlhetligchaam vandennagel
Nagara is 00k de naam van een districtop langzam er toeneem t.D oor de gestadige toeJava,in de residentie Preanger-Regentschap- voeging van nieuwe cellen t0t den wortelj

pen,met bjna 4000 inwoners,- en Op Su- groeit de nagel naar voren,en doordebjkomende cellen aan de onderste oppervlakte
matra vindtPen hetdorp Nagara Wcfis.

N agasakl of Nan-lasaki is de naam van wordt hj di
kker.De çroeiin de lengte is
eene voor den Europe
'schen handelgeopende sterker dan die in de dlktejdaar de aanvanhavenstad aan de zuidwestkust van hetJa- keljk ronde cellen bj het vooruitschuiven

panscheeilandKioesioe,Zj isdooreenebrug
metheteilandDecima(ziealdaar)verbonden,
wMrt0t1854 eeneNederlandschefactorjgevestigdwas,enheeftfraaje,zindeljkestraten,
benevenseenebevolking van 80000 zielen.De
handel is er echter 0P verre na nietz00 levendig als te Jokohama,daarhet aantalbinnenkomende schepen in 1869 t0t 1873 van
350 t0t 175 verminderde. Daarentegen gaat
zj als stapelplaatsvan levensmiddelen en als
uitstekend gelegen voorden scheepsbouw eene

langer en platter worden.Denagelszjn als
opperhuidsorganen gevoelloos, verstoken van
vaten en zenuwen.Zj zjn voordegevoelig-

heid van de vingers en teenen van groot belang, daar elke drukking op de gevoelstepels
der huid aan de vingertoppen in den harden

n
ageleene teqendrukkinq ondervindt,waardoor de werklng van d1e drukking op de
uiteinden der zenuwen versterkt wordt.Ondergaan de uiteinden der nagels geene inkor-

ting ofafsljting,dan bljven zj groejen t0t
goede toekomsttegemoet.Zjonderhoudteen eene aanmerkeljke lengte zonder daarna landruk stoombootverkeermetShangai,en erbevinden zich onderscheideneconsulsenagenten
van zendelinggenootschappen.Zievoortsonder
Dedma en Japan.

ger te worden. Slechts zelden erlangen de
nagels eene onyemeenelengte.HamLlton zag
er in China, dle 5 Ned. duim lang waren.

Nagels (ungues)zjn dunne,witte,doorschjnende,hoornachtigejgewelfde,vrjharde
platen aan de achterzjdevan devinger-en
teentoppen.Zj liggen in eene holtederlederhuid en zjn verbonden met de omringende

durige koortsen wordt de nagelgroei belemmerd. Verzamelt zich bloed of etter onder

opperhuid. De nagelwortel is het achterste,
dunnere en zachtere gedeelte van den nagel,
hetwelk voorzien is van een bollen,scherpen
rand, in eene plooider lederhuid verborgen,

Bj teringljders zjn de nagels doorgaans
sterk gewelfd,wegen! het verdwjnen van
hetvet uit het bovenstevingerlid.Bj langden nagel, dan wordt deze gewoonljk afgestooten en door een nieuwen vervangen.Zeer
pjnljk is vaak hetingroejen van den nagel
in het vleesch, hetwelk veelal veroorzaakt
wordtdoornaauwe schoenen endan doorgaans

zoodat hj daaruit alseene witte,sikkelvor- voorkomtaan den grooten teen naardezjde
mige plek te voorschjn treedt.Hetligcltaam van den kleinen teen.De drukking van den
van den nagel is het middenste, roode ge- nagelrand doet dan eenepjnljke ontsteking
deelte,hetw elk over de onderste oppervlakte ontstaan,zoodathetloopen onmogeljkwordt.
met de daaronderliggende vaatrjke lederhuid Men geneest dit euvel in den aanvang door
is zamengegroeid.Het bovenste deelvan den een looden plaatje onder den rand van den
nageltreedtvrjboven denvingertoptev00r- nagel te steken en met een hechtpleister te
schjn en heeft deaanmerkeljkste dikte.De bevestigen,waardoor de nagelnaar voren en
holte in de lederhuid,voordennagelbestemd, het vleesch naar achteren wordt gedrukt,

vormt aan de zjranden en den achtersten of 00k wel door den nagel h0l te snjden,
rand door eene uitpuiling der lederhuid eene zoodat de hoeken uitsteken en bj verderen

r
ingvormige groef.De bouw van dennagel groei zich uit het vleesch verhefen. Heeft
komt met dlen van de opperhuid overeen, dat kwaad groote vorderingen gemaakt,dan

want 00k de nagel bestaat uit epithelium- is het wel eens onvermjdeljk, den geheecellen, die van boven eene hardere en daar- 1en nagel ofal
thans hetingeyroeid gedeelte
Fnder eene zachtere laag vormen.De eerste reg tenemen.00k bj ontsteklngen verettels de hoornlaa.g en detweededesll
jmlaa.
qvan nng der holte of bedding van den nagel is
den nagel.Dehoornlaag ofdeeigenljkena- het van belang,een arts te raadplegen.Somgelzelfstandigheid bestaatuitvastverbondene, tjds ontwikkelen zich in de nagels zekere

nietscherp van elkandergescheidene plaatles,
en ieder plaatje uit ééne ofmeer lagen kernbevattende,veelhoekige,platteschubles,wolke
op die der opperhuid geljken en in deonderste lagen dikker en kleiner zjn dan in de
bovenste.De sljmlaag komtovereen methet

zwammen (Achorion zgcFzt
ldpldizàii en TriaozF
e fpzl Tonswrans) in de gedaante van draden
en sporen,die het weefselder nagelsbeschadigen. De nagel is dan aan het boveneinde

zeerdik,maaralleenaandebuitenzjdehard,
terwjldediepergelegenelagenweekenbroos
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zjn.Deze laatsten zjn tevenswiten kunnen beklimmen van den Rigikan opmerken,met
in Ejneplaatjesofvezeltjesverdeeldworden, zand-en leemlagen afwisselen,geeftzj diktusschen w elke m en gele of bruine strepen wjls aanleiding t0tbergverschuivingen.Door
ontwaart.Brengtmen deze gele massa'sonder zulk eene verschuiving werd in 1805hetdorp
den microscoop, dan ontwaart men,datzj Goldau in Zwitserland bedolven.
uit zwamdraden en sporen bestaan,die tusNagelkruid (Geum L.4 isdenaam van
schen de bestanddeelen van den nageldringen een plantengeslacht uit de familie der Rosaen dezen in eenelosse,witte massa herschep- ceën en uit de afdeeling der Dryadeën.Het

pen.Zieo0k onderKrnidnagelboom en Spqker. omvatoverbljvendeplanten meteensterkontN kgele (Franz Karl), :en uitstekend wikkelden wortelstok, met vindeelige,onre-

Duitsch verloskundige,geboren te Diisseldorf gelmatige wortelbladeren,drielobbige stengelden 12den Julj 1778,studeerde in zjnege- baderen en gele,roodeofroodgelebloemen-De
boorteplaatB en vervolgens te Straatsburg, kelk heeft5Blippeneneendergeljken bjkelk.
Freiburg en Bamberg, vestigde zich als ge- De bloemkroon bestaatuit 5 bloembladen,neesheer te Barmen,ging in 1807alsbuiten- het aantalmeeldraden is meestal grooter dan
gewoon hoogleeraar naar Heidelberg en werd 20, - en de stamper staat op het vruchtbeer in 1810 gewoon hoogleeraar en diredeur ginsel, is vaak behaard en wordt na den

4erkraamzaal.Hj overleed den 24sten Januarj 1851.Bovenalheeft hj de verloskunde
op wetenschappeljke grondslagen gevestigd
en de verloskundige ziekteleer met vrucht
behandeld. Van zjne geschriften vermelden
wj:pErfahrungenundAbhandlungenausdem
Gebiete der Krypkheiten desweiblichen Geschlechts (1812)'',
- pueberdenMechanismusder Ge-
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Fig.1.Nagelkruid.
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Lehre v0m Mechanismus derGe-

bloeitjd grooter.Bj sommige soorten ishj

D 1tgeldtook van
de stengelbladeren,w elkedaarenboven van steun-

blaadlesvoorzienzjn.Debloeiwjzeiseenzeer
armeljk bjscherm ,datzich ongeljkmatigontwikkelt.De kelktoppen zjn driehoekig,en
de bloembladeren iets korter dan de kelk-

sliypen en donkergeelvan kleur.Destamper
pen) uit de$ne(hetgesteente)te voorschjn is ln het midden of ietslager geknikten 0nkomen. De geologen hebben dien naam over- behaard. De wortel riekt naar kruidnagelen.
genomen en toegepast op de grove conglome- Men vindt deze plant in geheel Europa en
raten der molasseformatie metkalkgesteenten. 00k in 0ns Vaderland op beschaduwde plut-

Natuurljk isde nageliuheeenewatervorming, sen.W j geven hierbj in ;g.1 eene afbeelen dnxr harelagen,zooalsmen bjv.bj het ding vandezeplant,nameljk:in a,vaneen
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afgesneden wortelstok in b,beideop l/sdeder ontslag,doch hj bleefin Engeland,daarde
natuurljke grootte, in c van een meeldraad rejéring der Bataafsche Republiek wegens
op 8-voudige grootte,in d van eenevruchtop zjne weigering Om aan haartegehoorzamen
3-voudige grootte en in e van een vruchtbo- besl
ag had yelegd op zjne goederen. Hj

dem met 3 vruchten in natuurljke grootte. stond er in dlenstvan hetHuisran Orlzje,
Voorts voegen wj erin ;g.2 deafbeelding bezocht in 1802 Nederland ter regeling van
jnezaken en keerdein 1803 voorgoedderbj van eene verscheidenheid (G.urbanum zwaar
ts terug, zich vestigende op Ampsen.
umbrosum), en wel in a van een stengel,
en betrekkingjm=r
in b van een wortelblad,beideop l/sdeder Tot 1811 blebeefnohejsadbeuitNa
poleon hem tegen
natuurljke grootte, en in cvan eenevrucht in dat jaar
op 4-voudige grootte.
zjn zin t0tlid van den raad van hetdeparN agel (CarelFerdinand),een verdienste- tementBinnen-llssel.Bjde herstelling onzer
1jk Nederlandsch letterkundige,geboren den onafhankeljkheid in 1813 werd hj weder
Qzsten september 1763, studeerde te Leiden commissaris-generaalvanconvojenenlicenten
in de letteren,wasachtereenvoljensconrec- en in het volgendejaarministervan Buitent0r en redor aan de Latjnsche scholen te landsche Zaken.Hj was voorzitter van de

Hattem , oldenzaal, Doetichem , Deventer, vergadering vrm Notabelen te Amsterdam t0t
Bommelen Tiel,en overleed te Maasbommel invoering der Grondwet, werd kamerheer in
in 1825.In 1794 vertaaldèhjuithetDuitsch buitengewone dienst en ontving,behalve het
in hetLatjn hetalgemeen op deLatjnsche grootkruis van den Nederlandschen Leeuw ,
scholen ingevoerde boek: rDammii compen- onderscheidene buitenlandsche orden.In 1823
dium historiae fabulosae'', werd lid vallhet nam hj zjn ontslagalsminister,hieldmeestal
Utrechtseh Genootschap en leverde eene uit- op Ampsen bj Lochem zjnverbljf,werdlid
gave van rEpistolae seledae (1802)''van der Provinciale Staten van Gelderland, en
Cleero, w aarvan
overleed te 'sGravenhage den 6den
in 1824,een derde f/
druk verscheen,
.y.
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N agell (Anne

maaltjd op tafel
komt en hoofdzakeljk dient om
onderstreelingvan
den smaak hetgezellig tafelgenot

terekken.Sierljk

tafelgereedsehap,
vazenm etbloemen
en keuxvan geurige wjnenmogen
op een weelderig
nageregt niet ontbreken.

N agpoer of
Nagpore,eenregéringsdistrid van
het Britsch-lndisch Keizerri
jk,

heeft eene opyer-

W illem Carel,ba-

r0nvan),heervan

v

.#v

.. 7j v
7s /

q.

ZjnzoonGerardws

1794, w erd ambtenaar op Java,
schreefonderscheidene l'om ans, en
overleedteUtrecht
den 29stenDecember 1861.
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Fig.2.Geltm 'tzrstznvll'umbrosum.

Onden en Nieuwen
zvl
ydezl,een Nederlandsch staatsman,geboren

vlakte van bjna
1051D geogr.mjl

en 2300000 inw oners. Het bestaat uit eene aan den voet der
te'sGravenhageden 4den Januarj 1756,stu- Satpoeraketen gelegene,mildbesproeidelanddeerdeteLeidenenwerdachtervolgensedelman streek,waar mep. bj een gemiddelden warmbj Willem L burgemeestervan Zutfen,lidder tegraad van 26,81C.tarwe,vlas,tuinvruchridderschap van Gelderland, extraordinaris tenj katoen en rjst verbouwt. Ook vindt

gecommitteerde bj de Staten-Generaal,com- men er jzererts en steenkolen. Een zjtak
missaris-generaalderconvojen en licenten en van de stad Nagpoer naar den Bombay- Al-

buitengew oon am bassadeur aan hetEngelsehe lahabad-spoorweg bevordert er het vervoer
H of. U it laatstgenoem de betrekking ontving der voortbrengselen. De bevolking behoort
hj, als jverig Prinsgezinde,in 1795 zjn er grootendeels tot de stam der Maratten.-

NAGPOER-NAHL.

Omstreeks het Jaar 1700werd het land geregeerd d00r radla's, doch in 1716 kwam
het onder de heerschappj derkoningen van
Berar. Honderd jaren later kwamen er de
ingezetenen in vjandeljke aanraking met

17

het district Coblenz en de Bejersche Pf
alz
envervolgens tnsschenCoblenzenRjn-Hessen,
is wegens hare geringe diepte en hare rotsachtige bedding niet bevaarbaar en stortna

een 100p van 120 Ned.mjlzich uitbj Bin-

Engeland, dat zich in 1853 dit gebied toe- gen.D00r het Nahe-dal looptde Rjn-Naheeigende.- De evenzoo genoemde hoofdstad spoorweg door onderscheidene tunnels. O0k

van dit district heeft enkele fraaje huizen, heeftdeNahe eenigezjriviertjes.

N ahl is de geslachtsnaam van onderscheiN agy Sandor, een vermaard generaal dene vermaarde beeldhouwers en schilders.

een zwak fort en ruim 85000 inwoners.

uit de dagen van den Hongaarschen opstand W j vermelden:
en geboren in 1804 te Groszwardein in het
Jokann k
VtJ-C
A'
J Nahl, geboren te Ansbach
comitaat Bihar, trad reeds vroeg in dienst in 1664.Hj werd Hofbeeldhouweren eerelid
in het Oostenrjksche leger,maarnam kort van de Académie van Schoone Ktm sten te

na 1840 als ritmeester zjn ontslag.In 1848 Berljn en vervaardigde onderscheidene beelzag hj zich benoemd t0tmajooren*kommau- den van gips, waaraan hj eene ongemeene
dant der rjdende nationale garde ll1 lletc0. hardheid wistte bezorgen.Van zjne handis
mitaat Pesth, werd w eldra bevorderd t0t voorts het voetstuk van hetruiterstandbeeld
luitenant-kolonel en onderscheidde zich door van den Grooten Keurvorstop de LangeBrug

zjnedapperheid.In 1849 nam hj alskolonel te Berljn.Hj verliet deze stad, waar hj
deel aan de verdere krjgsbedrjven en werd rector der Académie was, in 1718 en overin Aprilvan datJaar benoemd t0t generaal leed te Jena in 1727.

en chefvan heteerste armeekorps,aan w elks
Johann z'?z-t
/îf,:f Naltl, een zoon van den
hoofd hj den zlsten Mei Ofen bemagtigde, voorgaande en geboren te Berljn in 1710.

Nadat hj Italië bezocht had, werd hj in
1741naarBerljn geroepen,waarhjvoorde
verschillende Koninkljke paleizen standbeeld011, gr00P011,VaZOn 011Versierselen Vervaardigde.O0k hj werd directeurderAcadémie,
maarvestigdezichin1746ophetbuitenverbljf
Clanne bt
jBern,waarhj de vermaarde m0numenten schiep voor dekerk teHindelbark.
In 1755 werdhj hoogleeraaraan hetC0l1egium Carolinum te Casselen overleed aldaar
pver de Russische overmagt,maartegen den ln 1781.Zjn voornaamste kunstgewrochtte
avondaftrok.Den 9den Augustus bereiktehj Cassel is hetmodélvoor een standbeeld van
metdeovergeblevene troepen Arad,waarhj landgraafI'rederik II.
zich met Görge; vereenigde, doch moest er
JSt
ZVI'?/'JNahl,een zoon van den voorgaande
met dezen de wapensnederleggen,w erd door en geboren te Bern in 1748.Hj bezochtde
de Rtlssen aan de Oostenrjkersuitgeleverd, acade
'mie te W eenen,voorts Frankrjk en
en eindigde den Gden October 1849 te Arad Italië en werd daarna te Cassel beroepen,
zjn
leven aan de galg.
waarhj hetstandbeeld van landgraafI'
rede.
N aharro (Bartolomé de Torres),een der rik 11 naar hetmodélzjns vaders uitvoerde.
oudste Spaansche tooneeldichters en Waar- Hj werdhoogleeraaren in 1808diredeurder
schjnljkgeboren in hetlaatstder15deeeuw W estfaalsche Académie te Casselen overleed
te Latorre bj Badajoz,trad in den geeste- in 1813.
Johann Hfz-t
pdf Naltl,een broeder van den
ljkenstand,werdbjeeneschipbreukgevangen
genomen en naar Algiers gebragt,en kwam voorgaandeen geborendenzdenJanuarj 1752
vervolgens te Rome,waarhj een begunstiger op het landgoed Clanne bj Bern. Dezebevond in paus Leo X.Later woonde hj te paalde zich bj de schilderkunst,oefende zich
Napels, doch zjne verdere lotgevallen zjn te Straatsburg,te Parjsen teRomeen veronbekend. Zjne 8 bljspelen, die met zjne Tiierfxeedsvroegeengoedennaam doorzjne
leer-en hekeldichten onderden titel:rpropa- ?OFerande aan Venus
''.Nadathj 15 saaanden
.
ladia(1517 en laterl''inhetlichtverschenen, ln Engeland vertoefd had,keerdehj in 1782
'iogen beschouw d worden als de eerste Pr00- naar zjn vaderland terug. In 1786 en 1787
Ven Van dram atischen arbeid in hetSpaansch. echterreisde hj wedernaarRome,Napel
sen
Zj zjn in 5 bedrjven (Jornadas)gesplitst en Londen,en eenigeJarendaarnabegafhj zich
in eene zuivere,vloejende taalqeschreven. voor de derdemaalnaarRome,waar hj 10
W egens de daarin voorkomende ultvallen te- Jaar bleef.Ht
lvervaardigdeeronderscheidene
gen hetPauseljke H0f!werden de rpropa- historische teekeningen, die grooten bjval
ladia''d00r de Inquisitle op de verbodsljst vonden.T0tzjnebesteschilderjenbehooren:
maar den 16den Junj bj Sempta doo1'de
oostenrjkersgeslagen werd.Toen Göryeiden
13denJulj Kom orn verliet,trok Nagy Sandor
metzjn korpsmethem mede en vormde de
voorhoede,doch leedbjW aitzen en2 dagen
lateralsachterhoedebjFelsö-sziigyaalzmerkeljkeverliezen.NadatdegeheelearmeeOver
de Theisz was getrokken,zond Görgeihem
naarDebreczin,waarhjmetzjne7000man
gedurende 5 uren roemrjk stand hield tegen-

geplaatst, en men gaf vervolgens daarvan
eene uitgave, waarin de ergerniswekkende
plaatsen waren weggelaten.

DAxaor,Venus een doorn uitden voethalende'')- XAriadneopNaxos'',- engNarcissus''.

In 1792 werd hj hoogleeraaraan de AcadéNahe (De)iseenelinker zjrivier vande mie van Schoone Kunsten te Cassel, en in
Rjn.Zj ontspringtbj Selbach in hetolden- 1815 directeur van de afdeeling schilderkunst.
verwierft0t tweemaalt0e den door Göthe
buxgsche vorstendom Birkenfeld,stroomt dan
naarRjn-pruissen,vormtdegrensljntusschen in de rpropylsen''uitgeloofden prjs,en we1
X I.

Q
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met rllector's afscheid van Andrômaché' en Nederlandsch-lndië (184742de drukj1848)'',
met zAchilles aan het H0fvan Lycomedes''.
benevens eene pverzameling van oëciôle
V00r het H0f te W eimarleverde hj onder- rapporten betreFende den Oorlog op Java in
seheidenehistorisch-mythologischestukken,en dejaren 1825--1830,voorafgegaandooreenige

overleed te Cassel den 3lsten Januarj 1825. aanmerkingen enmededeelingen (1835- 1836,
Men roemt in zjnedoeken zoowelde gees- 4 dln)''.
tige compositie en het betooverend coloriet,
N iïviteit, afkomstig van hetLatjnsche
als de keurige uitvoering.
woord nativ'
us (aangeboren, natuurljk),beN ahuys.onder dezennaam vermeldenwj: teekent den ongekunstelden toestand van geGerard A AJZI Nahnys een verdiensteljk waarwordingen en gedachten van eenargeloos
Nederlandsch godgeleerde,geboren te Utrecht en opregt gemoed, hetwelk die gewaarw orden lsten Februarj 1738.Hj studeerde in dingen en gedachten Onverbloemd openbaart,
zjne geboorteplaats in detheologie en legde zonder zich angstvalliq te voegennaar conzich tevens t0e op de w is- en natuurkunde, ventionéle gemanierdheld. Het naïve is het
was achtervolyenspredikant te Eede,Oud- ongekunstelde in tegenoverstelling van het
Bejerland,Mlddelburg en Amsterdam ,aan- kunstmatig-conventionéle.Volgens Seltiller en
vaardde in 1781 hethoogleeraarsambt teLei- Göth,
e onderscheidt men in de poëzj eene
den, doch ontsliep kortdaarna,op den 9den naïve en eene sentimentéle dichtsoort.

October van datjaar.Hj heeft een aantal

Najaden noemde men in de oudefabel-

zjne verhandeling:rDe qualitatenoxia aeris
in nosocomiis etcarceribus etc.''in 1870 door
de Koninljke Académie vanW etenschappen
te Lyon metden dubbelen eereprjswasbekroond,aanvaardde hj in 1771hethoogleeraarsambtteHarderwjkenin1775teUtreeht,
en overleed den Gden April1794.Hj heeft

kleinebloemen zjngewoonljk éénslachtigen
hebben een onvolkomen ofin hetreheelgeen
bloemdek.Dehelmknoppen zjn ée'n-Oftwee-

leerredenen en andere geschriften in hetlicht leer eene soort van nymfen, welke als de
beschermsters van bronnen en kleine rivieren
gegeven.
AleœanderTefrl.
gNahl
gys,eenverdiensteljk werden beschouwd. Thans geeft men dien
Nederiandsch geneeskundige,geboren teM0n- naam aan waterplanten, die meestal geheel
nikendam den loden lanuarj 1737.Hj stu- ondergedoken zjn en een kruipenden of in
deerde en promoveerde te Harderwjk in de hetwaterwiegelenden stengelenafwisselende,
genees- en in de w is-en natuurkunde,v01- zelden tegenoverstaande bladeren bezitten
bragteenewetenschappeljkereisnaarFrank- (Najadoe).Diebladeren zjn ongesteeld,enrjk en vestigde zich alsgeneesheereerst te kelvoudig en parallelvormig? of gesteeld en
Hoorn en daarna te 's Gravenhage. Nadat aan den voet scheedevormlg verbreed. D e

onderscheidene genees- en kruidkundige verhandelingen geschreven.
H'aibert Gerard NcFzfzy,
s van ./fzr-g,f, een

bekend Indisch hoofdambtenaar.Hj werd ge-

hokkig en springen metoverlangsche spleten

open.Devrt
lchtiséénzadir en dezaden bevatten geen kiemwit.DeNaladen komen voor
in zoet en zoutw ater en in ditlaatste geval
bevatten ztjiodium.Tot deze familie behoort
0.a.het zeewier (Zostexa marina),hetwelk
t0thet vullen van m atrassen gebezigd wordt.
N am angan iseen in den laatstenMiddenAziatisc,
hen Oorlog door Rusland veroverd,
geannexeerd en aan hetgouvernement Toeykistan toegevoegd gebied van hetvoormalig

boren te Amsterdam den 28sten Maart 1782,
prom oveerde in de regten en begafzich naar
onze Oost-lndiscbe bezittingen, keerde over
Noord-Amerika naar het Vaderland terug, khanaat Khokand (provinde Ferghana).Het
en reisde langs dezen w eg in 1809 nogm aals omvat het gedeelte, dat in hetnoorden van

naarBatavia,waarhj doorkoning Lodewj;k de Sir-Darla qelegen is,nameljk de voordringend w as aanbevolen aan generaalDaen- maligeprovinclën Namangan,Tsjardagh,Kasdels. Hj trad er in de krjgsdienst,streed san, Naukat,Tsloesten Babedarchan,en is
tegen de Engelschen,en werd door deze ge- gesplitBt in de beide arrondissementen N avangen genom en en eerstnaarBengalen,ver- mangan en Tsloest, die te zamen Op ruim
volgens naar Engeland opgebragt. In 1814 160 E)geogr.mj1bjna200000 zielen tellen.
vertrokhjalscommissarisvandenSouvereinen Een derde gedeelte der bevolking leidt een
VorstnaarJava,keerdevandaarterug,woonde zwervend leven.Men heefter Sarten en Kir-

in 1815 den veldtogt in België bj,ging in
dat Jaar weder naar Indië,en vervulde er
eeneOpmerkeljke r0lin den 00r10g metDipo
Xgdro en in de onderhandelingen met de

ghisen;veeteelt,land-entuinbouw zjnerde

Nederland,doch vertrok in 1836voordevjfde

N am en (Namur),eene Belgische provin-

voornaamste bronnen van bestaan,voorallangs

deSir-Darjaendehierinuitloopendekanalen.

O0k vindt men er veel zoutjBteenkolen en
Kelzers der Vorstenlanden, om van hun ge- naphtha.De hoofdstad,desgeljksNamangan
bied afstand te doen.ln 1830 werd hj op geheeten, heeft 4000 huizen, 1000 winkels
zjn verzoekgepensioneerd en begafzich naar en 250 moBkeeën.
m aalnaar Java alsraadvanIndiëengeneraal- cie, grenst in het noorden aan de provincie
maloor-titulair.In 1839 keerdehj voorgoed Brabant, in het noordoosten aan Luik, in
herwaarts.terug en vestigde zich op een bui- het zuidoosten aan Luxemburg,in hetzuiden

tenverbljf te Breda,waarhj den 12den Ja- aan Frankrjk en in hetwesten aan Henenuarj 1858 overleed. Hj leverde:rschets gouwen,en teltop bjna 661/2 L geogr.mj1
van Benkoelen op de westkustvan heteiland ruim 316000 inwoners (1874).Hetland is er
Sumatra (1826)'') - pBeschouwingen over over hetgeheelbergachtig,du rde Ardennen

NAMEN- NANA SAHIB.
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er zich ter hoogte van 650 Ned.elverheFen, bisschop en van verschillende regtscollegiën.

en boschrjk,en alleen het arrondissement Men heeftereen Koninkljk athenaeum ,een
Namen is voor den graanbouw geschikt, seminarium t0topleidingvangeesteljken,eene
terwjlmen in het arrondissement Dinant bibliotheek,eenmuséum van schilderjen,0nuitgestrekte heidevelden aantreft. De voor- derseheidenegenootschappen,een verbeterhuis
naam ste rivier is er de Maas, en t0thare voor vrouw en, een instituut voor doofstom-

zjrivieren behooren er de Hermeton,de Mo- men,eenkrankzinnigengestichteneenigehosligneé, de Bocq, de Sambre, de Lesse enz. pitalen.De njverheld bepaalterzich hoofdHet klimaatis er over het geheel vochtig en zakeljk t0thetvervaardigen van stalen voorkoud.Men verbouw terde gew onegraansoor- werpen,vooralvan messen,t0tjzergieterj,
ten,peulvruchten en ooft, alsmede tabak en loojertj,brouwerj,zeepziederj en hetvoortwjn.Van meerbelang iserde veeteelt?in- brengen van stjfsel,ljm ,aardewerk,papier
zonderheid deschapenfokkerj.Uitdemjnen en koperen gereedschappen.O0k zjn er in
verkrjgt men er jzer,steenkolen,zink en denabuurschap jzer-,10Od-ensteenkolenmjl00d.De njverheid bevindt er zich op een nen, en de levendige handel wordt er bevorhoogen trap van ontwikkeling.Behalve een derd door de spoorwegen, door de vaart op
groot aantal hoogovens heeft m en er staalfa- de Maas en Op de Sambre en door kermissen

brieken,koper-en loodsmelterjen,loodwit-,
porselein-en fayencefabrieken,glasblazerjen,
papiermolens,loojerjen,katoenfabrieken,spjkermakerjen,spiritusbranderjen enz.O0k de
handel is ervan veelbelang.Ilzeren jzer-

en veemarkten.Zj telt26443inwoners(1874).
Het sehjnt,dat Caesar hier reedseene
belangrjke woonylaats aantrofvan de Oude

Keltische inboorllngen der Ardennen,welke
doorhem Amblraritiwerdengeheeten.D e stad
waren worden erin groote hoeveelheid uitge- Namen werd doordeRomeinen Oppidl
tm 2#lJvoerd, - voorts hout, leder, vee, marmer tieorum genoemd. Hoewel Coehoorn zich in
en gebakken steen. Het land is uitstekend 1691 aan hare vest
ing
werken hadlaten qelevoorzien van spoorwcgen en de hoofdstad is gen leggen,welke hg echter nietvoltoolde,
daarvan hetvereenigingspunt.Deze provincie werdzjhetvolgendejaardoorFranschenonder
is verdeeld in 3 arrondissementen: Namen, Vauban na eene belegering van 6 dagen,het
Dinant en Philippeville.- Ditland,in Over- Fortna eene van 22 en de Citadélnaeenevan

ouden tjd bewoonddoordeEburonenenT0n- 30 dagèn ingenomen. Willem 1I1'
plzlOranje
geren, werd door de Franken bj Austrasië veroverde in 1695laatstgenoemde,welkedoor
gevoegd. A1s eersten graafvan Namen vindt
m en in de lode eeuw Beranvqer van Lomme
vermeld.In het begin der 13de eeuw kwam
het graafschap in het bezit van het Huisvan
H enegouwen, viel in 1262 door aankoop ten
deel aan Vlaanderen en kwam in 1421 onder
hetleenhofvan Mechelen.Daarna vormde het
eene van de 17 provinciën derNederlandenen

Vanban zeer versterkt was!alsmede de stad,
die door 16000 m an verdedlgd w erd,na eene

belegering van 10 weken. ln 1715 werd zj

volgens het Barrière-tractaat t0t de Barrièresteden gerekend endoordeNederlandersbezet.
In 1746 bemagtigden de Franschen onderden
graaftm z Clermontde stad en het Fort,doch

gaven beide bj den Vrede van Aken (1748)
deelde in het 1Ot van deze.Bj den Vrede terug, waarna Josef 11 de vestingwerken
vanLunevillewerdheta1sdepartementSambre (met uitzondering van de Citadél)deed s100etM euse onderworpen aan deFransche heer- pen, doch 00k de Citadél werd in 1794 door
schappj, vormde in 1814 eene provincie van de Franschen geslecht.Na dien tjd werd de
hetkoningrjk derNederlanden en kwam door stad wederversterkten in 1815 doordeFran-

den opstand van 1830 aan België.
schen Op hun terngtogt na den slag van Belle
De evenzoo genoem de, te voren zeer ver- Alliance bezet.Eene bestorm ing der Pruissen
sterkte hoofdstad,aan den mond derSambre w erd afgeslagen en deze konden haar eerst
en aan de Maasgelegen,vormthet vereeni- na den aftogtder Franschen in bezitnemen.

gingspuntvan 5verse,
hillendespoorwegljnen, Na 1816 werd zj op nieuw versterkt,doch
die zich uitstrekken in de rigtingvanBrussel, sedert 1866 ztjn harevestingwerken,metuitLuik (Aken en Keulen),Luxemburg,Charle- zondering van de Citadel, w ederom gesloopt.
ville (Reims)en Charleroi (Parjs);zj is het N ana Sahib ofNena SJM?/,de hoofdaanhoofdstation der gewigtige ljnen Keulen- voerder van den Opstand in Britsch Indië in
Parjsen Brussel- Luxemburg.Destad heeft 1857 en geboren in 1825, was de zoon van
fraaje,breede straten en grootepleinen.Van een Bramaan in D ekhan en de aangenomen
de kerken noemen wj de hoofdkerk, aan zoon van Bas
ji-kao, den laatsten Peisjwa
St.de izlgewjd,eenederfraaistenieuwere der Maratten.Na den doodvanlaatstgenoemde
kerken van België,in 1772 voltooid,methet maakte hj aanspraak op deheerschappj,doch
praalgrafvan d0n Jan '
t
lczzOostenr?
J
7
'k,- de deEngelschen wilden haarnieterkennen.Hj
prachtige Lupuskerk, in 1621- 1653 door de verloor bj die pogingen een grootgedeelte
Jezu'
ietengebouwd,- dekerk derFrancisca- van zjn vermoyen,maarhield genoeg overj
nen, in 1756 verrezen,en de prachtige kerk Om in zjne resldentie Bithoer,nabj Cawnvan NotreDame,- en vandeoveriyeopen- poor, als een vorst te leven.Na hetuitbarbare gebouwen:de Citadél,de Belfrol(uitde sten van den Britsch-lndischen opstand in
lldeeeuw),hetpaleisvan Justitïe(hetvoo1'
- 1857 aanvaarddehj hetbeveloverdeSipahimalig Albinusklooster), het stadhuis en de soldaten te Cawnpoor en maaktealleEuropeaBchouwburg.Zj is dezetelvan den gouver- nen, zelfs vrouwen en kinderen, t0t slagtneur en van het provindaal bestuur,van een offers zjner onmenscheljke wraak over het
:*
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bestuur der Engelschen.Na het dempen van

brandewjn,w0lenz.Hetaantalinwonersbeden opstand werd hj verdrevennaarNepaul, draagt er bt
ina 53000 (1872), onder welke
waarhj waarschjnljkgestorvenis.W é1heeft zich ruim 1000 Protestanten en 1479 Israëmen in 1874 te Gwalior een man in hechtenis genomen,die zich voor Nena Z
VJA/ uitgaf, maar het bleek, dat men met een bedriegerte doen had.
N ancy , de hoofdstad van het Fransche

lieten bevinden.Van de aloude vestingwerken
is alleen de dtadélovergebleven, doch thans

worden ernieuweaangelegd.Inhetnabjgelegen Roville heeft men eene door Dombasle
gestichte modélboerderj.- In de12deeeuw

degartementMeurtheetMoselle en dealoude was Nancy enkeleen kasteel, sedert1153 de

resldentie der Hertogen van Lotharingen,ligt residentie der Hertogen van Lotharingen.In
aan deMeurthe,aan hetMarne-Rjnkanaalen 1475 werd de stad veroverd door Karel de
aan deFranscheOostbaan,316Ned.mj1van zg/olf:,hertog van Bourgondië.Hetvolgende

Parjs, en is eene der f
m aiste steden van Jaarvielzj weliswaarwederin handenvan
Frankrjk.Zi
J*wordtverdeeldin deOudstad Renl, hertog van Lotharingen, doch werd
m et onregelmatige, donkere straten, m aar
tevens m et vele merkwaardigegebouwen?in
de Nieuwstad metbreede,regtestraten,rtume
pleinen, groote fonteinen en vele prachtige

aanstondswederdoor de Bourgondiërsberend.
De Zwitsers en Renl naderden echtert0tont-

standbeeld van koning k%tani8laus,m onumentale fonteinen,in1863- 1864gebouwd,eneen
triomfboog van 1757. T0t de merkwaardige
openbare gebouwen behooren:hetvoormalig
kasteel der Hertogen van Lotharlngen uitde
15de eeuw , later t0t kazerne gebruikt,doch

de Franschen onderdenmaarschalk de& JgZ ,

zet, en den 5denJanuarj 1477 had hierde
vermaarde veldslag plaats, w aarin de Bourhuizen?- en in de voorsteden.Zj isomringd gondiërsJammerljk verslagen werdenenKarel
door slerljke wandeldreven,zooalsde Cours de z
vfplf: sneuvelde.RenJen zjne opvolgers
Léopold,de Botanischetuinendeboomkwee- voegden nu bj Nancy eenenieuwe stad,die
kertjen. Van de pleinen vermelden wj het door Hendrik fT, hertog van Lotharingen,
Stanislausplein, met een in 1831 verrezen werd voltooid.In 1670 werd zj bezetdoor

en zj verkregen haarbj den Vredevan Njmegen in ruiltegen T0ul.Bj den Vredevan
Rjswjk gafLodewj;kXIV Nancyterug,doch
gedurende den Spaanschen en Poolscben Suc-

cessie-oorloy werd zj bj herhaling door de

in den jongsten tjd gerestaureerden t0teen Franschenlngenomen.Na denVredevan W eemuséum van oudheden uit Lotharingen be- nen (1736)werdzj deresidentievandenverstem d, het voormalig universiteitsgebouw

dreven koning van Polen, Stanislans Lew

(thans de bibliotheek), het stadhuis en de
schouwbury.Van dekerken noemen wj die
der Cordellers (uit de 15deeeuw,metoude
praalgraven),dehoofdkerk,dekerk vanB0n

cg/zldki,diet0taan zjn dood Lotharingen behield. Aan hem is de stad ènderscheidene
fraaje gebouwen en pleinen verschuldigd.Na
zjn dood (1766)vielzj voorgoed ten deel
Secoursen die van NotreDame.IndeNieuw- aan Frankrjk.In den Duitsch-FranschenOorstad heeft men eenige merkw aardige poorten, 1og werd zj den 14den Augustus 1870 door
alsmede de bronzen standbeelden vangeneraal
Drouot en van den landbouw kundige M atltie.
de Dombasle. Nancy is de zetel van het departementsbestuur,van een bisschop,vaneen
H ervormden en een Israëlietischenkerkeraad,
van verschillende regtbanken enz. T0tde inrigtingen van onderwjsbehooren ervierfa-

culteiten(regtenjgeneeskunde,wetenschapen
letteren), eene voorbereidende schoolvoor de
geneeskunde en voor de artsenjmengkunde,
eene school voor boschbolzw ,een grootseminarium teen lyeéum ,eenenormaalschool,njverheids-, teeken- en schilderscholen, een
doofstommen- en een blindeninstituut.Voorts

heeftmen ereeneboekerj van40000deelen,
een muséum van schilderjen en beeldhouwwerken,een muntkabinet,een historisch muséum ,een botanischen tuin en eenigegeleexde

genootschappen.Njverheid enhandelverkeeren erin een bloejenden toestand.Deeerste
bepaaltzich vooralt0ttabakskerverj,t0thet
b'
ereiden van hydraulischen kalk,stjfsel,en
olie,- t0thetvervaardigen vanpjpen,verf-

stolen, scheikundige praeparaten, muziekinstxumenten,geweven stoFen,handschoenen,
gekleurd papier,watten,knoopen,garensenz.

O0k vindt men er 10 lakenfabrieken,terwjl

het derde Duitsche legerkorps bezeten bleef
na het ontruim en van den regter oeverder

Seine eenigen tjd de zetelvan den opperbevelhebbervanhetoccupatielegerin Frankrjk.

Nandoe (Rhea Moehr.
) is de naam van

het éénige geslacht van de vogelenfamilie der

Nandoe's(Rheidae)uitdeorde derKortvleu-

geligen (Brevipennes). Het omvat vogels,
welke op strulsvogelsgeljken,meteen met

dien der struisvogelsovereenkomenden snavel,
zeerlanyepooten,3 korteteenen,klaauwen
van gem lddelde lengteen onontwikkeldevleugels zonder dons, terwjl zj geen staartbezitten.D itgeslacht in Zuid-Amerika te huis
behoorend,telt 3 soorten.Van deze noeraen
-!;,!
;!-j
i
j'
l zïkea cwlerïccll Lath., die 1,5 Ned. el
,.
k4
lang en 2,5 Ned.elhoog wordt. Deze vogel
is boven aan den k0p, boven aan den hals
en vôôr aan de borst zwart,tegen het mid-

den van den halsgeel,aandekeel,dezjden
van den k0pen vandenbovenhalslichtgrjs,
op den rug,aan dezjdenvandeborsten op
de vleugels bruinachtig graauw en voor 't
overige vuil wit.Deoogen zjn parelgrjsen
de ongevederde deelen van den k0p vleeschkleurig; de snavelis grijsachtig bruin en de
pooten zjn graauw. Deze vogelbewoontde

vooral het borduren op linnen en katoen er steppen der Rio de la Plata-staten,en men
werk verschaft aan vele handen.D e handel vi
ndt er qewoonljk één haan met 5 t0t7

omvat er voorts hout,h0p,bloemen,wjn, hennen,dle zich naden broedtjdt0tgroote
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troepen vereenigen.Zj voeden zich metgras, genieschool te Delft, werd in 1819 oëcier,
bessen, zaden en inseden. De nandoe loopt wasvervolgenswerkzaam aandenvestingbouw
zeer snel, heeft scherpe zintuigen en is zeer te Luik,daarna aan de militaire acadômie te

schrander. Hj nestelt in December en het Breda,en eindeljk aan hetmarine-instituut
wjfle legt 13 t0t17 (volgenssommigen o0k te Medemblik,waar hj den 4denSeptember
we1 50) ejeren, diedoor hetmannetlewor- 1832overleed.Van zjnegeschriftenvermelden
den uitgebroed.De bewoners dersteppen nut- wj:rllandleidingtotdewerkdadigemeetkunst
tigen de ejeren en het vleesch van dezen (1828;2dedxuk,1836):',- enpverkortewerkvogel.Hj wordt in de gevangenschap zeer dadige meetkunst (1849)'', terwjl hj 0ok
spoedig tam .
Mengeldichten (1829)'' - eneene pproeve
Nanyoelan iseen districtop Java in de van krjgsgezangen (1828)''in hetlichtdeed
residentle Djokjokartaen in deafdeeling Ma- verschjnrn.
taram Koelon.Hetkwam in 1830onderNederN annlus (Petrus)ofPiderF'
t:sgl
Gck,een
landsch beheer, maar keerde in 1851 onder verdiensteljk Nederlandsch letterkundige,gehet gezag van den Sultan van Djokjokarta boren te Alkmaarin 1500,studeerdeteLeuven
terug. Het telt 25000 inwoners, en zjne en werd redorteAlkmaar.In1535vertrokhj
hoofdplaats draagt denzelfden naam.
naar Leuven!gaferOnderwjsaan hetcollége
N anking isoorspronkeljkeeneChinésche, van St. Hièronymus en werd er in 1539
gladde, digte geweven stof van eene rood- hoogleeraar aan het col
legium Trilinque.ln
achtig gelesoortvan katoen(Gossypium reli- die betrekking verwierf hj de achtlng en
vr
i
ends
chap
van
de
ge
l
eerdste m annen van
giosum).Het Europésche namaaksel is van

wit,metjzer gekleurd katoen en veelmin- zjn tjd,(mtving velerleibljken van onderder duurzaam. Later gafmen den naam van scheiding en Overleed in Junj1557.Vanzjne
nanking 00k aan anders geverwde en zelfs zeertalrjkeLatjnschegeschriften vermelden
aan gekeperde katoenen stoFen, die echter wj:rlnstitutiûnum Juriscivilislibriquatuor
eerlang door nieuwere weefsels werden ver- etc.(1536)'', - pDeclamatio de bello Turds
drongen.
inferendo (1536)',- oDialogismiHeroïnarum
N anking of Kianyning,de hoofdstad der (1541)'', - rfl,
pzp,lzwf
y
aw, sive miscellaneoChinèsche provincie Kiangsoe aan den bene- rum decasuna (1541 en laterl''
,- enrlueges
denloop van den Jan-rse-lfiang en ongeveer municipales dvium Mechlinensium (1552)''.
210 Ned.mjlaan haren mond,wast0taan O0k leverde ht
j talrjke vertalingen in het
het einda der 14de eeuw de hoofdstad van Latt
jnuithet Grieksch en uitgaven vanonderhet Chinésche rjk en alstoen degrootste en scheideneGrieksche ea Latjnscheschrjvers.
volkrjkstestadderaarde,metberoemdetem- N ansius (Franciseus),een derggleerdste
pels,groote paleizen en praalgraven van Chi- mannen van zjn tjd,geboren teIlzenberge
néscheKeizers.Hare grootheidwerdgeknakt, omstreekshetJaar 1513,studeerdeteLeuven
toen KoeblaL-khan den keizerljken zetelnaar en te Parjs, werd naeester in de regten en
Peking verplaatste. Op nieuw begon zj te zag zieh vervolgens benoevad tot raadsheer
bloejen gedurende den opstand der Taiping; in 'tVrjevan Bxugge,terwtjlhj de Latjnzt
j was toen sedert 1853 het middelpunt van sche en Grieksche letterkunde beoefende en
hetnieuwerjk,totdatzjzich den19denJulj metvele geleerden vriendschappeljke betrek1864 overgafaandeKeizerljketroepen.W è1 kingen aanknoopte. Als een aanhanger der
was zj toen in een puinhoop herschapen, Hervorming nam hj de wjk naarHolland
maar zj verrees op nieuw en debevolking en kwam omstreekshetjaar 1561 te Leiden,
klom tot 1/2 millioen. Intusschen heeft zj waar hj aan hetgymnasium geplaatstwerd
hare voormalige handelsgroothei
et her- a1s Onderwjzer in de Grieksche taal. Hier
. d ni
kregen, maar w erd in dat Opzigt door het bewerkte llj: rNonni Panopolitani Graeca
naburig Tsjingkiang overvleugeld. Men ver- paraphrasis sandievangeliiBectmdum Johanmeldt,datzich onder de inwoners50000 M 0hammedanen bevinden, die zich in kleeding
en taal niet van de overigen onderseheident
maar zich nooit m et deze in het huweljk

nem etc.'' in 1589 uitgegeven.Datboekw erd

opgedragen aan Willem Zpt
lznjk,graafvan

F'
tX:.
St
:'
?
X, en aan de Staten van Friesland,en
door H'
ttgo de Groot,Heinsiusen Seallyerzeer
verbinden, terwjl zj 10 moskeeën bezitten, geroem d.In 1591 werd N ansllg.naan hethoofd
waarde Koran in hetArabisch gelezen wordt. der Latjnsche sehool te Dordreehtgeplaatst
De stad is vermaard wegens de naar haar en belastmethetonderwjsin hetGriekseh.
genoemde geweven stoFen,- voortsals een Van alle kanten Btroomden nu leerlingen derzetel van kunsten en wetenschappen en van waarts.In 1593 gaf hj zjne rAd Nonni
eene leerschool van Mandarjnen. In 1873 paraphrasinevangeliiJohannisGraeceetLatine
kocht een Chineesch genootschap aldaar de editam curae secundae'' waarachter hj een
drukkerj van het Londensche zendelingge- aantal door hem vervaardigde Grieksche genootschap en drukt daarmede Chinésche boe- dichten plaatste.Hj overleed in 1595.
ken en een Chineesch dagblad.Nanking isde
N antes, de hoofdstad van hetFransche
verbljfplaats van R.Katholiekeen van Pr0- departement Loire-inférieure en weleer de
testantsche zendelingen.
hoofdstad van Brêtagne, ligt 52 Ned.mjl
N anning (Frederik Petrus Gisius), een van den Atlantisehen Oceaan, ter plaatse,
verdiensteljk Nederlandseh krjgskundige,ge- waax de Lnire en de Sévre zich vereenigen.
boren te Suriname den 18den November1798, Zj is eene derbelangrjkstekoopsteden van

ontvingk
lzjne opleiding aan de artillerie-en Frankrjk endenjverheid bloeiterongemeen.
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Een en ander wordt bevorderd door hare en Bordeaux.De haven kan 200 schepen berliglng aan den mond van een grootrivier- gen,doch geenegrooteredan van 300 t0n!dalen door hare talrjke middelen van ver- de overige lossen en laden te St.Nazalre,

keer.Zj is de zetelvan hetdepartementaal
bestuur,van een bisschop,vanonderscheidene
regtbanken, van talrjke consulaten enz.Zj
heeft een omvang van 20 Ned.mjl,fraaje

zoodatdezedeeigenljkehavenisvanNantes.

Hier behoorden tegen het einde van 1874
ruim 640 zeilschepen en 35 stoombooten te
huis.- In de dagen deroudheiddroegNantes

kaden met monumentale gebouwen en merk- den naam van Ciritas Acplz
leflplen zj was
waardige pleinen,en behoortin hetalgemeen toen eene van de aanzienljkste steden van

t0t de fraaiste steden van Frankrjk.Van de
kerken,waaronder zich 00k eene Protestantschebevindt,noemen wj:dehoofdkerkyaan
Sh Tïefer gewjd,in 1434Aegonnen en n0g

Aremorica.Indemiddeneeuwenwerdzjmeer-

malen door de Noormannen verwoesten was
vervolgens de zetel der graven en hertogen
van Bretagne.Den 13den April1598 werd er
niet voltooid, met prachtige praalgraven,door H endrik IV het vermaarde T,Edid van
de kerk van St. Nicolas, St.Croix en St. Nantes'' uitgevaardigd, hetwelk aan de Pro-

Jacques.Merkwaardigegebouwenzjnvoorts: testanten in Frankrijk godsdienstvrjheid ver-

de vroegere residentie der Hertogen van Bre- l
eende,maar den èzsten October 1685 door
tagne,de prefeduur,hetstadhuis,het paleis Lodewl
jk XIV is opgeheven.Gedurende de
van Justitie, de beurs, de sierljke schouw- Groote Revolutieheeftdezestad veelgeleden,
burg,degraanhaltmetdeopenbarebibliotheek), zoowel door den 0orlog der Vendée,welke
deSalorges(eenmagazjnvankolonialewaren), t0tonder hare muren werd gevoerd,a1s door
enz. M en vindter 16 bruggen over de Loire de vreeseljke teregtstellingen op last van
en hare zjrivieren,eene fraajefontein op de Caerier en door den stilstand van den handel.
Place Royale, onderscheidene standbeelden,
N antucket, een eiland op de kust van
bevallige wandeldreven, en wjnbergen in den Noord-Amerikaanschen Staat Massachuharen omtrek. T0tde inrigtingen van onder- setts,bevindt zich op een afstandvan25Ned.

wjs behooren er: een lycéum ,eeneschool mjlvan hetschiereiland van Kaap Cod.Het

voor letterkunde, eene voorbereidende scllool heeftmeerendeelseen zandigen bodem ,ismet
voorgenees-en artsenjmengkunde,eensemi- weiland bedekt en telt ruim 4000 inwoners.
narium voorgeesteljken,eenehydrographische Ditaantalwasin vroegeredagenveelgrooter,
school,eenenjverheid-,eeneteeken-eneene maarverminderde sterk doorhetkwlnender
landbouwschool, eene school voor botanie, walvischvangst. De hoofdstad,die denzelfden
een conservatoire voormuziek,een doofstom- naam draagt, ligtaan de noordkust en bezit
men-instituut, onderscheidene boekerjen, eene uitmuntende haven.
muséavoorschilder-en beeldhouwkunst,voor
N apels, te voren een zelfstandig koning-

oudheidkunde,voornatuurljkehistoriee1
3z., rjk (zie Siciliën), isthanseene Italiaansche
en een botanische tuin.Voorts zjn er 0n- provincie en tevens eene der schoonste gederscheidene genootschappen van kunst en westen Van Europa.Zj omvat het zuideljk

gedeelte der Campania Felix,rondom deGolf
van Napels aan deM iddellandscheZeegelegen,
en heeftmetde aldaarzich verheFendeeilanProtestanten en 102Israëlieten bevonden.Zj den Capri, Ischia, Procida en Nisita eene
houdenzichhoofdzakeljkbezigmetnjverheid, oppervlakte van 19,35 D geogr.mjlmeteene
handelen scheepvaart.T0tdetakken vannj- over 4 arrondissementen verdeelde bevolking
verheid behooren er vooralhetbouwen enuit- van 907752 zielen(1871).Een derde gedeelte
rusten van schepen en hetvervaardigen van des lands is bergachtig en torscht den Vesualles, w at daarmede verbonden is,- voorts vius en den Monte diSomma,en hetgeheel
van m achines voor landbouw , fabrieken, w ordt besproeid door onderscheidene rivieren
spoorwegen enz.W jdersheeftmen ergroote en meren. D e grond is er in hetalgemeen
w etenschap en verschillende inrigtingen van
w eldadigheid. Het aantal inw oners bedroeg
in 1872 ruim 118500, onder w elke zich 504

suikerraënaderjen,en hetinleggen van sardinesgeefterveelvertier,terw'
jlheterniet
ontbreekt aan loojerjen, borstelmakerjen,
brouwerjen,zeepziederjen,spinnerjen,weverjen enz.Een belangrjk handelsartikeliser
koren,daterin gunstigeJarennaarEngeland
wordt uitgevoerd, en omgekeerd bj schralen

zeer vruchtbaar en bjzonder geschikt voor
tuin- en wjnbouw. 00k wordtbj Castellamarekatoen reteeld,endemeekrapbouw benevens de zjdeteelt is er van grootbelang.
T0tde takken van njverheid behooren erde
katoenspinnerj en weverj,hetvervaardigen
van stoFen van hennep en vlas,van zjdeen

steenkolen, koper, jzer,blik enz-, - en

De evenzoo genoemde hoofdstad dier pro-

oogst uit de Oostzee, Noord Amerika en de w 0l, hetbereiden van macaronien drop,de
Zwarte Zee wordtaangevoerd.hroortsNvorden koraalvisscherj, de loojerj en depapiermaer ingevoerd:rietsuiker,oljvenolie, guano, kerj.Dehandelbepaalterzichvopralt0tde
cacao en andere koloniale waren,timmerhoutj stad Napels en Castellamare.
uitgevoerd: graan, meel, suiker, sardines, vinciejde voorm alige hoofd-en residentiestad
pekelvleesch, machines, katoenen en w ollen van het koningrjk der Beide Siciliën, ligt

koederen. De stad is door een viertalspoor- aan de Golf van Napels, gedeelteljk aan
wegljnen met het Europésche spoorwegnet den voeten gedeelteltjk aan de helling eener
verbonden, - men heeftereen scheepvaart- zacht gloojende heuvelreeks. Kaap Miseno,
kanaalnaar Brest,en erbestaateen geregeld Procida en Ischia vormen aan deeenezjde,
stoombootverkeer met Paimboeuf,St.Nazaire en de Landtong van Sorrento,in Kaap Cam-
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panella uitloopend, en het eiland Capriaan
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woel. De langste en drukste straat is de

de anderedenatuurljkewallen,diedeprach- Strada diRoma (te voren deToledostraat);
tire Golftegen de woede der openezeebe- zj is 2250 Ned.el lang en de hartader van
velligen. De stad strekt ten westen zich uit Napels, en doorsnjdt de stad overharegenaar de heuvels Posilippo en Vomero, ten heelelengte,terwjlzjmetdebreedestraten

noorden naar Capo diMonteen Capo diChino Cavour,Carbonara en Fuori diPorta Nolana
en verrjst in hare lengtelangsde kust.Zj het oude Napels omvat?noordwaartsuitloopt
is door geen muuromgeven,zoodatzj zich in de Strada Nuova dl Capo diMonte, die
vereenigt m et de honderde villa's,welke in zich op de Ponte della Sanita trotsch verheft
haren omtrek zich ttlsschen wjngaardranken boven de lager gelegene huizen,en een groot

en yjnboomen verschuilenj alsmede met de aantalaanzienljkegebouwen telt.Hierheeft
omllggende ylaatsen.Z0o beslaat zj metde men allerleiwinkelsen kramen?kofijhuizen
steden Porticl,Resina,Torrede1Greco,Torre engaarkeukens,eeneonophoudel
jkebeweçing
delAnnunziata en een aantaldorpen aan den van velerleirjtuigen en eeneonbeschrjfell
jke
voetvan den Vesuvius een uitgebreidkustge- drukte van eene bont gekleede,luidruchtige
gewest. De ligging van de stadjde weelde- volksmenigte.Hetzelfde kan men zeggen van
rige,zuideljkeplantenqroei,deblaauweGolf de straten dei Tribunali, del Duomo,della
en de naburige Vesuvlus vereenigen zich te Santa Trinita enz.De prachtigstestraatis de

Napelst0teenallerbekoorljkstgeheel,zoodat Riviera diChiaja (Kadestraat)meteeneeinde Italianen t0tspreekwoord hebben:pveder delooze reeks van paleizen aan zee,de ge-

Napoliepoimorire(Napelszien en danster- liefkoosdewandelplaatsderNayolitanen,waar
venl''.DegemiddeldeJaarljkschewarmtegraad de bemiddelde stadbewonerstln sierljke rjis 16,50C. De gemiddelde graden der vier tuigen gezeten, de oogen laten w eiden over

Jaargetjden loopen nietveel uiteen, zoodat de zee. Tusschen deze straat en de Golf ligt

men hetklimaatuitm untend zotlnoemen,in- de Openbare lusthofvan Napels,hetpark der
dien hetonderscheid van temperatuur desoch- Vi
lla Nationale (te vgren Villa Reale). De
tends en des avonds niet zeer groot was. heester- en bloemenperken, eene laan van

Datverschilontstaatdogrdenoordwesteltjke acacia's,naast welke een bosch van altjdwinden, die met hun koelen adem Ongehin- groene eiken zich uitstrektystandbeelden en
derd t0t in de stad kunnen doordringen.Men groepen van witmarmer,ultstekende avondheeft er alleen het riviertje Sebeto in het concerten en het prachtig gezigtop de stad,
oosteljk gedeelte derstad,en men verkrjgt de kusten de Golfbezorgen erden wandelaar
er drinkwater uit 5 bronnen en 2 waterleidin- een onschatbaargenot.Hetfraaiste punt iser
gen,die echteronvoldoende zjn voordebe- het in zee uitspringende Belvedère.Daarenhoefte.0? het stadsgebied heeftmen voorts tegen isde kustin deOosteljk gelegeneoude
onderseheldene minerale bronnen,waaronder stad de verzamelplaats der zeelieden (marizich de zwavelbron van Santa Lucia bevindt. nari
), meestaleigenaardige fyuren met een
De stad w ordt door een bergrug,Op wiens gebruind gelaaten sehilderachtlggekleed.T0t

hoogste gedeelte hetfortSt.Elmo ligt,terwjl de fraaiste straten behoort eindeljk n0g de
hij eindigt in het rotseilandvan hetkasteel Corso VittorioEmmanuele,eenenieuwestraat,
delU0vo,in 2 groote deelen geseheiden,die welke langs deheuvelsloopt,dievanSt.Elmo
de zpde der stad afdalen.Hetreedsver00k uiteen maatschappeljk ooqptlntaanmer- naar
keljk versehillen.Ten oosten llgthet Oudste melde fort St. Elmg, de sterke,in de rots
en grootste gedeelte, met de haven en de uitgehouwene citadélvan Napels2heeftvooral
baai,naar de zjde van den Vesuvius,en ten in deze eeuw als kerker voor staatkundig
westen vindt men hetnieuwe,veelschoonexe veroordeelden eene treurige vermaardheid vergedeelte, m et prachtige wandeldreven langs kregen. Hetis een zeshoek meteene langste

de kust,naar de zjde van dekleinerebaai middelljn van 192 Nederlandse'
he e1,doch
van Mergellina. Napels telt 12 wjken,en alsvesting van weinig belang.Prachtig is er
bjna 422000 zielen (1871),wier aantal t0t daarentegen het gezigt,wanneer men zichop

450000 klimt,wanneerm en erde 17 gehueh- de borstwering bevindt.Napels heeftdaaren-

ten van het stadsgebied bjvoegt.Het inwen- boven n0g 4 forten,die desgeljkst0tversterdige van de stad is vervan fraai,- hetmid- king de< stad nietveelbeteekenen,nameljk
dengedeelte bestaat uit naauwet donkere, hetCastello Nuovo nabj de zee,in 1277 geregtljnige,goedgeplaveide,maarOnzindeljke sticht door KaretI,te voren een koninkljk
straten.Zelfsdebouworde,metuitzonderiny paleisenthanseenekazerne,metdenfraajen,
van die van eenige oude paleizen,heeft wel- doorM ajanagebouwdentriumfboogvankoning
nig merkwaardigsen de huizen zjn er onre- Alfbnsus I van Aragon,met merkwaardige
gelmatig over deheuvels verstrooid.Zj zjn reliéfs, van binnen meteene kerk,metwaveelal 5 tot 6 verdiepingen hoog',van vulca- penzalen en met een arsenaalvoûrartillerie
nisch tuf Opgetrokken en witbepleisterd,ter- en maxine, - het reeds vermelde Castello
wjl de plattedaken erveelaldienen t0tbe- del U0v0,op een eiland in zee en door een
vallige tainen metcitroen-en oranjeboomen, steenen dam en eene ophaalbrug met denwal
oleanders en m yrten.De ramen komen eruit verbonden, thans eene kazerne en eene mili-

op Overdekte balcons,waardeaanzienljken taixe gevanpenis,- het Castello Capuano,
de koelte van den avond genieten.H et is er naaxmen w11reedsin de lodeeeuw gebouwd,
p1zl Toledo in
zeer druk; t0t in de afgelegenste wjken d00: den onderkoning Petrus '
heerscht er een druk verkeer, een bont ge- een geregtshofherschapen,- en ketCaBtell:
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delCaY ine,in 1647 na hetvolksoproer aan

dezuidzjde van dehaven gebouwd.De aanzienljkste pleinen zjn er dePiazza de1Plebisdto (tevoren dellaregia)methetkoninkljk
paleis en 2 anderekoninkljkegebouwenjde
kerk San Francesco diPaola, waar zich de
ruiterstandbeelden kanKarelIII(van Canoraj
en van Ferdinand I (van Cali4verheffen,als-

en rjk versierde kapéllen,zooalsdeCappell:

delTesoro,een prachtigen koepelmet42C0rintische zuilen van gekleurdmarmer.zilveren

borstbeelden van onderscheidene Heiliqen,
kostbare marmeren wanden, fraaje schllderjen,hetin zilverengoudgevattehoofdvan
den beschermheilige der stad (Jannarius of
8an Gennaro)eneen zilveren tabernakelmet

mede een standbeeld der pltalia'',- de Pi- het wonderdadig bloed van dien Heilige.Teazza del Municipio(tevoren Larço delCas- genover het portaalvan den D0m verheftzich
tello) met de 3 schouwburgen Fllarmonico, de kerk van San Filippo Neri,een derschitSan Carlino en Fenice, het Stadhuis en de terendste, doch niet een der smaakvolste beBeurs, - en de Largo del Mercato of het dehuizen van Napels.Niet ver vandaar heeft
Marktplein,waar de teregtstelling plaats had men de kerk van San Paol0 Maggiore op de

van Coenradj;n '
pcz
i Zwaben en Frederik '
llcz plaats van een Romeinschen temqelmet 2
Baden (1268), waar in 1647de opstandvan zuilen van dezen,welke in het antleke v00rMasaniello een aanvang nam en een einde portaal zjn bewaard geblexen,en metden

vond, en waar in 1821 na de afschaëng der torso van Castor en Polluœ, - daartegenconstitutie duizenden werden onthoofd.Voorts overde kerk vanSanLorenzoinItaliaanschen

vermelden wj:de Piazza deiMartirimetaan stjl.In demeerzuideljkestratenderbinnenomwentelingen gewjde gedenkteekensen de stad verheFen zich de kerken:Sant'Angelo
LargodelVasto,beide in dewjk Chiaja,en a Nilo met hetpraalgrafvan haren stichter,
de laatste alzoo genoemd naar denmarkiesdel
FJ:JP,- dePiazzamontolivetometeenemarmeren fontein en een bronzen strandbeeldvan
Karel11 - de Largo diMercatello,aan het
uiteindevandeToledostraat,methetstandbeeld

cardinaal Rinaldo Wrcwccccïo,- San Dome-

nicoMaggioreinsgitsboogstjl,- SantaChiara
(van 1310)md slerljke reliéfs uit'de 14de

eeuw ,- , Montoliveto met prachtige beeldhotlwwerken en praalgraven,- SanGiovanni

vanDanteenhetkoninkljk gymnasium ,- de Pappacada in overladen spitsboogstjl,- San
Largo San Domenico, door trotsche paleizen

Severino met een voormalig klooster der Be-

omzoomd,- endePiazzaCavourmetsierltjke nedictjnen!waarzich sedert1818 hetRjksparken, 2 kleine schouwburgen eI1hetnati- arehiefbevlndt,metfresco'sin den kruisgang
onaalmuséum.T0tdemerkwaardigste gebou- en eene kapel m et de praalgraven van de 3

wen behooren er hetkoninkljk paleis op de gebroeders Ransereriné,- hetfraajekerkje
Piazza del Plebiscito, in 1600 doorFontana

SantaMarial'Tncoronata,metberoemdefresco's

gesticht met 2 rjen zuilen boven elkander, uit de school van Giotto, - San Giovanni
die een ruim binnenplein om geven, m et een

degli Spagnuoli, met 14 kapellen,door den

fraajen trap,rjk versierdesalonseneenever- onderkoning Pefrus van Toledogesticht(1540),
zameling van schilderjen en wapens.Aan dit - en de reeds vermelde,in 1816 gebouw de
paleis grenzen de kazerne der mariniers en kerk San Frt
zz3cde
:co di Paola,eene navolging
het arsenaalmeteene geschutgieterj.Nietver van hetRomeinschePantheon.Buiten deoude
vandaar ligtde Darsena, eenekleine,slechts

stad liggen n0g de kerken:San Giovannia
voor het tuighuis bestemde havep.Een groot Carbonara, in 1348 gesticht, met de praalgebouw is voortshet stadhuis,te voren inge- graven van koning W ladislans,van Giovanni
nomen door de ministeriéle departementen, Ccgcccztllp,vanIkrdinando.zgtxzlqstvdr:risoenz.,hetwelk eene oppervlakte beslaat van 50000

SantaMariadelCarmine,nabj dehaven,met
o Ned.el,terwjlin hetvoorportaal zich de depraalgraven van Coenradj;n ran Zwabenen
standbeelden verheFen van Roger I en I'
rede- I'
rederlkvanBadenj- SanGennarodeiPoveri,
rï7
rIL Merkwaardig zjn wjdershetPalazzo met een armenhuisen catacomben,- en einGravina, thans post-en telegraafkantoor,- deljk dekerk San Martino,meteen evenzoo
het Palazzo Maddaloni, thans de nationale

genoemd klooster,thanseenmuséum.Verwon-

bank, - het fraaje paleis van yrinsAngri derljkschoonisvoortsdebegraafplaatsCampo

d'
% Oc#J DorLa,- en hetTeatro dlSanCarlo, SantoNuovo,in wiernabjheid zich hetPr0vanoudsalsde grootste schouwburgvermaard, testantsche kerkhofbevindt.
daarhet in zes rjen 192 loges telt.In het Napels is de zetelvan verschillende burger-

noordoostelt
jk gedeelte der stad ligt de Reale ljke,militaireengeesteljkeautoriteiten,van

Alberyo deiPoveri,een grooten prachtig, een prefed , van een aartsbisschop,van 0nn0g nlet voltooid armenhuls,en in het noor- derschei
deneyeregtshoven,van eenepost-en
deljk gedeelte,eigenljk reedsbuitendestad, telegraafdirectle,van een militair kommandehet Palazzo Reale di Capodimonte. Van de mentenz.Deinrigtingenvanonderwjs,welke
320 kerken en kapéllen?waaronder zich 00k er onder de Bourbons in een allerellendigsten
eeneProtestantschebevlndt,noemenwj:den toestand verkeerden,zjn onder de Italiaan-

Dom,aanden HeiligenJanuariusgewjd,door scheregéringaanmerkeljkverbeterd.Talrjke
Karel11 in 1299 gesticht ennadeaardbeving nieuwescholen van lageronderwjszjn erin
van 1456 en later m eermalen hersteld, met denJongstentjdverrezen,alsmedeinrigtingen
een indrukwekkend portaal, 3 schepen,tal- voor meeruitgebreid lageronderwjs,terwjl
rjkepraalgraven,eenbisschopsstoelvan1342, m en het opzigtop de scholen ontnomen heeft
een ouden doopvont van Egyptisch basaltop aan degeesteljkheid.Deuniversiteit,in1224
een voetsmkvanporier,kostbareschilderjen gesticht,heeft een belangrjk dier- en delf-

NAPELS.
stofkundig museum , benevens andere verzamelingen, - voorts een botanischen tuin,
een astronomisch en meteorologisch observatorium op den t0p van Capodimonte gelegen
en m et uitmuntende toestellen voorzien,als-

25

beteekent.T0thare voortbrengselen behooren

intusschen katoenen zjden en Tvollen goede-

ren,leder en handschoenen,behangselpapier,
scheikundige praeparaten, drop, c'onfturen.
macaroni,zeep,welriekende wateren,Mrdemede eene boekerj van 60000 deelen.De w erk,porselein,nabootsingen van antiekevalessen der hoogeschool worden bjgewoond zen,voorwerpen van koraalen van jzer-en
door 8- of 10000 studenten en hetaantal ge- machi
nes.Van meer belanq iser dehandel.
examineerden bearaagtjaarljks16-t0t1800. Het handelsverkeer van Zuld-ltalië vereenigt
Daarenboven heeft men er een genees- en zich hoofdzakeljk te Napelsen wordteronheelkundig collegie, een instituut voor de dersteund door de Beurs.de Nationale Bank

handelsmarine,veeartsenj-en landbouwscho- enz.,alsmededoorverzekeringmaatschappjen

len,eene hoogere normaalschool,eeneschool en handelsvereenigingen. Van het spoorwegvoor ingenieurs,een theologiseh seminarium , station, in het oosten der stad gelegen,1002 koninkljke lycéaengymnasia,2technische pen spoorwegen naar Rome,Foggia en Nolaj
scholen,eene koninkljkemarineschool,30p- en van het zuidwaarts gelegene oude spoorvoedingsgestichten voor meisjes en eeneme- wegstation naarCastellamare en Salerno.Van

nigte scholen voorlagerOnderwjs,zo0Open- grootbelangvoorhethandelsverkeerteNayels
bare als bjzondere. Behalve de Nationale ls de handelshaven, in 1302 door konlng
Bibliotheek met240000 deelen en 10000handschriften, vindt men er 5 andere openbare

Karel11 aangelegd,in het noordwesten door
de Immacolatella en ten zuiden doordenM olo

bibliotheken, nameljk de Brancacciana met Grande meteen vtlurtoren en eenigebatterjen

100000 deelen,debibliotheek deruniversiteit, ingesloten.Ten zuiden van de handelshaven
de stadsbibliotheek,die van San Giacomo en digt tusschen den Molo Grande en den M010.
de voormalige kloosterbibliotheek Gerolimini. Militare de oorlogshaven meteene diepte van
O0k andere opqeheven kloostersbezitten er 10 Ned.e1.Het aantalbinnenkomende enuitgroote verzam ellngen van boeken en m anus- loopende schepen in de handelshaven beQroeg
cripten.Van dewetenschappeljkeinstellingen in 1874 te zamen 10413 met eene ruimte

vermelden wj:Het'Koninkljk Genootschap van meer dan 21/: millioen t0n; daaronder

voor W etenschap, Letter- en oudheidkunde bevonden zich meer dan 4000 stoombooten.
en schoone Kunsten, - de Aceademia P0n- De bel
anjrjkste artikelen van uitvoer zjn

taniana, - het Koninkljk Instittlut voor er:zuidelpkevruchten,Oljvenolie,wjn,rjst,
Schoone Kunsten,- het Mt
lziek-collége met graan,zjde,zoethouten drop,zwavel,puimeen merkwaardig arehief en meer dan 300 steen,salpeter,aluin,meekrap en kurk!terleerlingen,- hetin 1875 doorDohrngesticht wjl er koloniale waren, metalen, hulden,
zoölogisch station metaquariums en laberato- steenkolen en voorwerpen van weelde worden
riums.Van de kunstverzapelingen vermelden ingevoerd. Het NapGlitaansche volk is dieh-

wj het Museo Nationale.Hier bevindtzich
in 17 afdeelingen eene reeks van belangrjke
verzamelingen,bjv.van antiekefkesco's2m0zaïeken,wandversieringen,eenegaanderljmet
opschriften, de vermaarde beeldhouwwerken
de rstier'' en de rl-lercules'' van I'arnese,
otlde marm eren standbeelden, Grieksche en
Rom einsche voorw erpenvan bronsyEgyptische

terljk en genotziek van aardphet heefteen

afkeervanalleinspanning,maarbezoektgaarne

den sehouwburg en neemtmetjverdeelaan

het spel, aalz vastenpret, aan optogten en

bedevaarten.De kerkeljkefbesten hebben er
na de verwjdering der Bowrbonsveelvan hun
voormaligen glans verloren, doch het volk

vierternog altjd metgeestdriftdatvan den
oudheden, oud-phristeljke opschrlften,papy- Heiligen Janwarius en dat van den tweeden

rusrollen uit H erculaneum , oude w apens, Pinksterdag te M adonna delAreo,omstreeks
voorwerpen van glas en van terra c'otta,ca- eenegeogr.mjlvan Napelsaan den voetvan
meeën, gemm en en kostbaarheden, beschil- den Vesuvius gelegen.De fraaiste punten uit

derde vazen, gravures, munten, schildertlen den omtrek van Najelszjn Camaldoli,Pozen de reeds vermelde Nationale boekerj.De zuoli$Posilippo,Balae,deVesuvius,Pompeli
voorwerpen, te Pompejien Herculaneum op- en Herculaneum. Voorts vermelden wj de
gedolven, geven aan dat muséum eene onge- Mergellina, ten zuidwesten van Napels zich

meenebelangl
*jkheid;menhoudthettrouwens uitstrekkende langs de zeekustaan den weg
voorhetmerkwaardigste datergenstevinden

naar Pozzuoli en uit eene reeks vanprachtige

is.MTjders ontbreekthetteNapels00k niet villa'sbestaande.Dezebekoorljkeplek werd
aan prachtige schouw burgen.Tot de inrigtin- reeds door Sannaz
aroeen pop aardegevallen
gen van weldadigheid behoorte1'eenalgemeen stuk des hemels (pezzo de1 cielo ln terra
ziekenhuis met 2 andere hospitalcn, - een cadutol'
'genoemd.
groot vondelingenhuis, - de reeds verm elde
Napels is het aloude Neâpolis(Nieuwstad),
e
e
n
e
Gr
ieksche kolonië in Campanië,6 R0Albergo deiPovereimetzjne verschillende
wjkplaatsen voorarmen,Ouderloozen,zieken meinsehe mjlen van het oudere Partbenope
enz.,- twee weeshuizen,- eengrootarmen- (Palaeopolis, Oudstad) gelegen. Dit laatste
huis, - een Duitsch en een Engelsch hospi- verhief zich Op de plaatsvan het tegenwoor-

taal,- 25yebouwen voordeOpvoeding van dige Posilipyo.Dââr vestigden zich volgens
Slrabo Chalcldische kolonisten uithetnaburige
behoefigemelsjesenz.
De Napolitaan is in hetalgemeen niet zeer Cumaeen stichtteneerstlater,bj aanwasder
werkzaam ,zoodatdenjverheidaldaarweinig bevolking, de pNieuw stad''.Hoeweldoor de
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Samnieten veroverd, behield Napels zjn naphthalinerood in zwang gekomen,daarde
Grieksch karakter,zjne Griekschespelen en overige te weinig glans,zuiverheid en frischwedstrjden,zjne indeeling in phratriën nog heid bezitten Ot'0ok te weinig duurzaam of
zeer lang?en men vindt er opschriften uitde te kostbaar zjn.HetmartinsyeelUauned'or,
2de en 3de eeuw naChr.TerwjlvoortsPa- naphthalinegeel)isde calcium-ofnatriumver-

laeopolis, in een oorlog gewikkeld met de binding der binitronaphthol,welke verkregen
Romeinen,door dezein32;vôôrChr-veroverd wordtdoornaphthasulphozuurbjsalpeterzuur
werd en uit de yeschiedenis verdween,gaf te voegen.H et kristalliseert in gele naalden,
Neâpolis zich gewlllig aan hen over,en deze is in alkohol,maar nietin water oplosbaar,
bragten geene verandering in het bestt
lur der vormt oranje-ofsaenieroodezouten en geeft,
stad,maarbeschouwden haar als eene bond- zonderbjtmiddel,aan w0lenzjdeeenelichtgenoote.Zjbehieldharenbloeienwasweldra citroen-t0t donker-goudgele kleur.Hetnaph-

wegens hare heerljke ligging en wegensde JAtvt
,p: (Magdalarood,Sedanreod)wordtverGrieksche kunst en wetenschap,die er met ltregen uitnaphthylamine en komta1schloride

gelukkig gevolg werden beoefend,bj voorkeur in den vorm van een donkerbruin,onduideljk
de verbljfplaats van de meestbeschaafde R0- kristalvormig poederin den handel.Zjne0p-

meinen,bjv.van Vkqililts,Clandius,Nero, lossing iuoresceertzeersterk en dit deeltzich
Sflfïf
:.
sen eindeljk vankeizerRomltl'
l
tsx#.
'
?
4.
gl:- m ede aan de zjde.Het beziteen dergeljk

tulns.Zj bezat in die dagen n0g geenszins kleurgevend verm ogen als de fuchsine,maar

harentegenwoordigenOmvang,daarharegroot- is duurzamerdan deze.Metiodaethylen iodheid eerst dagteekent uit de middeneeuwen, methylleverthetpaarse en blaauwe kleuren,
toen zj de zetelwerd van deKoningen der enm etsalpeterzuurgeefthetphtalzuur,w aartlit

Noormannen.In ouden tjd deden Pyrrh'
as en dergeljke verfstoFen en bj'verwarming met

Hannibalvruchteloozemoeite om zichvanhaar kalk benzoëzuurontstaan.Naphthaline wordt
meestertemaken,- ook bleefzj latervem 00k aanbevolen a1s een middel t0t behold
schoond van de woede der Gothen en W an- van opgezette dieren, en in gecondenseerden
dalen,en eerst lelisarilts veroverde haar in staat veroorzaakt zj weleenseene verstop536 na eene langdurige belegering. Schoon ping der gasbuizen.

ondereigene Hertogen gesteld,was zj t0tin

N apier.Onderdezennaam vermeldenwj:

de 8ste eeuw onderworpen aan Byzantiwm ,
John F '
tz.plr of Neper, een uitstekend
vorm de toen een zelfstandig gebied,en werd Britseh wiskundige en den uitvinder der
in 1140 doorde Noormannen ingenom en.Zie logaritl
tmen (ziealdaar).Hj werd geborenin

voortsOnderMeiliëntlletKoningrjkderbeide). 1550 te Merchistoun bj Edinburgh,wasde
N aphtha,zie Aardolie.
zoon van een Schotsch baron, studeerde te
N aphthaligeen naam die W orstelaar be- St. Andrews, volbragt eene reis door een

teekent,was de zoon van den Israëlietisc,hen
aartsvader Janob en van Billta, eene slavin

groot gedeelte van Europa en wjdde zjn

geheele leven aan de studie der wis- en

zjner vrouw Lea. De naar hem genoemde sterrekunde.Hj overleed den 3den April1617.
stam telde bj den uittogtvan Egyte 453400 Van zjne geschriften vermelden wj:rMiriici
w eerbare mannen, en het erfdeel van dien
stam in Palaestina lag in hetnoordendeslands
en grensde er aan den Anti-Libanon,aan de
Jordaan, aan het stam gebied van Zebulon en
aan datvan A ser.

logarithmorum canoniseonstructio(1618)''
,-

XRhabdologia seu num erationis per virgulas

libri11 (1617)'
5,- en rArithmetica seu loga-

rithmorum chiliadescentum (zdedruk,Gouda,
1628)''.

Cltarles James Xtzy?idr, een Britsch genedampen van onderscheidenekoolstofverbindin- raal, geboren te Londen den loden Augustus
gen bj eenzeerhoogen warmtegraad;zj be- 1782 en t0thetnageslachtvandenvoorgaande
vindt zich indesteenkolen,minderovervloedig behoorend.Hj trad reedsop lzlarigen ouderin de bruinkolen en in de houtteer,enook in d0m in Engelsche dienst, nam deelaan het

N aphthaline (C)aHa) onstaat uit de

de aardolie van Birma.Men verkrjgt ze van dempen van hetoproerin Ierland (1798),en
steenkolenteerolie na afscheiding van de ligte werd in 1803 kapitein,in 1806 majoor en in
olie en Van de phenol door destlilatie;zj 1811 luitenant-kolonel. O0k streed hj met
vormtingezuiverdentoestandkleurloozeblaad- moed tegen de Franschen op het Pyrenésche
Jes,heefteen doordringenden reuk,een bran- Schiereiland, alsmede in Amerika. Na den

dendensmaak,lostgemakkeljk opinalkohol, Vredevan 1816 werd-hj kolonel,en in 1821
aether en oliën,doch niet in water,heefteen

gouverneur van Cetàlonia, in 1837 generaal-

soorteljk gewigt van 1,15, smeltbj 79OC., majûor, in 1841 bevelhebber in Indië, en
kookt bj :160C.,wordt langzaam vlugtig, kort daarna opperbevelhebber der troepen in
00k bj eengewonen warmtegraad,brandtmet Sindh en Beloedsjistan,waar hj dool-sehiteene heldere, roetgevende vlam ,en bezitin terende Overwinningen in 1845 het land t0t
hare scbeikundige eigenschappen veel Over- onderwerping bragt. Daar de oost-lndische

eenkomstmet benzol.Evenals deze vormt zj Compagnie ontevreden was over zjn krach-

m etgeconcentreerd salpeterzuur een nitropro- tig optreden,werd hj in 1845teruggeroepen,
dud ,en uitdit laatste ontstaat door reductie en overleed den 29sten Augustus 1853 te

eenebasis,welkeop analinegeljkt,namelt
jk Oaklands bj Portmouth.Van zjne talrjke
de naphtylamine.O0k heettmen van naphtha- geschriften vermelden wg: rLights and shaline onderscheidene verfstoFen bereid, doch desofmilitary life (1851;2de druk 1853)'',daarvan zjn alleen het martiusgeel en het en pLetter on the defence of England by
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corpsofvolunteersandmilitia(1852)'5.- Zjn
Junj 1184,desgeljks generaal in Britsche
dienst, was van 1831 t0t 1844 gouverneur
van de Kaap, waar hg veelgoeds t0tstand
broeder George TJ,
p-l,, geboren den 3osten

bragt, en overleed te Genève den 8sten september 1855.
W illiam I'
ranelsTcfdckNapier,desgeljks
een Britsch generaal en een broeder van den

voorgaande. Hj werd geboren den l7den
December 1785 te Celbridge in Ierland,trad
in 1800 in dienstbj hetEngelschelegeren
nam deelaan hetbombaxdement van Kopen-

hagen en aan de veldtogten in Spanje.Hj

klom weldra op en werd in 1830 kolonel,

in 1841 generaal-majoor en nam van 1842
t0t 1843 de betrekking waar van gouverneur
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zeetwaarmede hj er de Russische havens
blokkeerde,de vesting Bomarsunfl veroverde,
en deAlands-eilanden in bezitnam.Daarhj
wjders niet veel k0n uitrigten, werd hj
w eldra teruggeroepen en Overleed den 6den
November 1860. Hj schreef: r'
rhe war in
Portugal between Pedro and Miguel (1836,
2 d1n)'', - rrhe war in Syria (1842,Q
dl
nl'' - en rllistory ofthe Baltic campaign
(1857)'.
Robert Oprzle!ï.
:,lord Napier of x t
wtfclt
z,
desgeljks een Britsch krjgsman. Hj werd
geboren op Ceylon den 6den December 1810
ontving zjneopleidingaandemilitaireschool
der Oost-ludische Compagnie te Addiscombe
in Surrey, trad in 1820 in dienst bj het

korps Bengaalsche ingenieurs en ontving in

van Guernsey. In 1851 werd hj luitenant- 1842 den last,om de zaken in orde te brengeneraal, in 1859 generaal, en overleed den

gen Op het militair grensstation Umball
ah.

12den Februarj 1860.Hj schreefo.a.:pllistory of the war in the Peninsula (18281840, 6 dln; Qde druk, 1867)'',- rrrhe
conquest of Scinde (1845)'/, - en rllistory

Hier bouwdeht
juitmuntende kazernen,nam
deel aan den strjd tegan de Sikhsin 1845
en werd bevorderd tot maloor.Voortsvocht
hti bj Goedslerate, werd kolonel en zag
ofgeneralSir CharlesNapier'
sadministration na inljving van Pendsjaub zich benoemdt0t
ofScinde (1852)'/.
eerste-civiel-ingenieur. Na een kort vertoef
Cltarles Napier, vice-admiraal in Britsche in Europa werd hj onder Ontram in 1857
diensten een neefvan den vogrgaande.Hj chefvan den generalen stafen ontvingw egens
w erd geboren den 6den Maart 1786 in het zjn loffeljkgedrag bjhetontzetvanLakhnau
Schotsche graafschap Stirling, trad in 1799 de ridderljke waardigheid.In 1860 washj
in dienst, onderscheidde zich in den oorl0g werkzaam in China,enin 1861 werd hj a1s
tegen Frankrjk en werd in 1809 na een generaal-majoor voorzitter van het departeschitterend gevecht bj Guadeloupet0tkapi- ment van O0rlog in Indië.N'adathj in 1865
tein benoem d, doch weldra op nonactiviteit

opgeklomm en w ast0tden rang van luitenant-

gesteld. Hj woonde daarna als vrjwilliger generaal,zag hj zic,
h belast methetopperden veldtogt in Spanje bj,doeh ontving in bevelover de expeditie naarAbessinië(1868),
1811 weder het komm ando Over een fregat, waarin hj doorbeleid en volharding op eene
waarmede hj aan de kustvan Napelsgroo- uitstekendewjzeslaagde.Magdalawerdstorten roem verwierf.Na de verovering van het m enderhand ingenom en en koning Theodorns
eiland Ponza bj Gaëta schonk koning Ferdl- bragt zieh om 'tleven.Toen hj kortdaarna
nand van Sicilië hem den titelvan Cavaliere in Engeland terugkeerde, ontving hj de
dePonza.Nadathj in de Portugésehewate- Bath-orde,als lord Napier t
?/ M agdala,den
renbevelhadgevoerdOverhetfreyatpGalatea''
, rang van pairen eenjaargeld van 2000pond
trad hj in 1832 als admiraal ln dienst van sterling.
d0m Pedeoen werd doordezen,t0t100n voor
Napjesdragers (Cupuliferae) is denaam
eene sc,
hitterende zegepraal op de vlootvan eener plantenfamilie, w elke groote, statige
d0m M igltëlbj kaap St.Vincent,t0tVisconde boomen of veelvuldig vertakte heesters m et
de Cabo de San Vincente verheven.Na het afwisselende,enkelvoudige,vinnervige blade-

verdrjven van d0m M iguè'
l uit Portugal
kee
rde hj tegen het einde van 183: naar
@*
Zl*ln vaderland terug. In December 1840
voerde hj bevel alscommodol
'eonderadmiraalStopfordin denkrjgstogttegen Mehemed
.

2 !i en Ibrahim-paql'a en sehreef na de bestorming van Saïda en de verovering van
St. Jean d'
Acre laatstgenoemde den vrede

ren en vrje,spoedig afvallende steunblaadjes omvat. De bloemen zjn éénslachtig en
éénhuizig, - de manneljke blûemen t0t rolronde, zelden bolronde katles vereenigd,
naakt,of door een schubbig schutblad ondersteund en van een schub-ofkelkachtigbloem-

dek voorzien.Demeeldraden,ten yetale van

5- 20, bezitten één- of tweehokklge helm-

voor. Na zjn terugkeer in Engeland werd knoppen.De vrouweljke bloemen staan afhi
J
*i
ll 1841 ill hetParlement jekozen en zonderljk OfOpeengehoopt,min ofmeerdoor
onderscheidde zich hier door zpne jverige een naple (eupula)omgeven,hetwelk gevormd
pogingen) om de Britsche zeemagt op een w ordt dooreen aantalvergroeide schutbladen.
beteren voet te brengen. In 1846 werdhj Daar het bloemdek met het vruchtbeginsel
schout-bj-nacht, voerde in 1847 bevel 0Ver vereenigd is,doethetzich vooralseensm alle,
de vloot in het Kanaal?gedroeg zich dapper vrje,bovenstandigezoom.Hetvruchtbeginsel
ill den strjd tegen de Rifpiraten, en werd is 2.,3-0t'meerhokkig,de stjlkorten de
ill 1853 vice-admiraal. Zonder eenige ver- stempels zjn even talrjk als dehokjes.De
schooninglegdehjineenereeksvanbrieven, vruchtiseene leder-ot'houtachtige,nietopen-

in de y'rimes''geplaatst, de gebreken bloot spri
ngende noot,die éénhokkig en éénzadig
der Brltsche marine,en ontving in 1854 het s e
n dool*het verderuitgroejend napjegeopperbevelover de Britsche vlootin de Oost- i
heel ofgedeelteljk omgeven wordt.De han-
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gende zaden zjn voorzien van eene vleezige alwaar de abbé Raynal hem in aanraking
zaadhuidj zonder kiemwit en bjna geheel bragt metde geleerdemannen van dien tjd.
gevuld m et de regte kiem , w ier zaadlobben In 1788 werd hj luitenant, en in 1789
nu eens vliezig, dan weder dik en vleezig naar Grenoble bj deartillerie overgeplaatst.
zjn.T0t de napjesdragers behooren de be- In die dagen hield de Jeugdige oëcierzich
lahgrjkste onzer inlandschabreed-gebladerde sehier uitsluitend bezig methet l0tvan C0rboomen en heesters, zooals de kazdaar sica. Hj was reeds eenigen tjd begonnen
(Corylus Avellana), - de haaybeuk (Carpi- met hetschrjven eenergeschiedenisvan dat
nl1S betul
de gewone ùe'
e (Fagus ei
us),
land,en eerlang begafhjzichnaarAlacdo,
sylvatica), de tamme àc.
s/czl/elop- (0as- om in 1790 den vrjheidsheldPaolLbj zjne
tanea vesca),- dezomereik (Quercuspedun- komst aldaar te begroeten, en sehreef in
culata),- en dewintereik (Quercusrobur). 1791 een hartstogteljken brief aan M atteo
N apo (De) is de grootste rivier in de .f'
llfft
zfz
ll
pco,waarin hj in warmetaaldezen
Zuid-Am erikaansche republiek Ecuador en aanhanger der Franschen btj de Nationale
ontspringt'aan de oosteljke helling van den Vergadering als een verrader des vaderlands
Cotopaxi. Zj is in haren bovenloop een aanklaagde.In dien tjd gafhj reedsbljken
woeste bergstroom , kronkeltvoorts dooruit- van zjn onbuigzaam karakterdoorde wjze,
gestrekte oorspronkeljke wouden aan den waarop hj hetverzettegen zjne verkiezing
voet der Cordilleras en heefteene lengte van alsbatal
jonschefderNationaleGardeteAjacdo
1200 Ned.mjl.Haarda1iszeervruchtbaar, Wist te onderdrukken.De minister fayard
doch nagenoeg onbewoond.
zond nu aan den artillerieoëcier het ontslag,
N apoleon. onder dezen naam vermelden maar deze zag zich bj zjne komstte Parjs
in 1792 door den invloed van magtige begunwj:
Napoleon I .foll.pcrfd,keizer derFransehen stigers hersteld in zjn vroegeren rang.Hj
en geboren te Ajaccio op heteiland Corsica was toen getuige van de omverwerping van
den 15den Augustus 1765. Omtrent zjne den troon door de gebem 'tenissen van den
afkomst raadplege men het artikelBonoparte. 20sten Junj,den lodenAugustusen zdenSepHj groeide op te midden derhartstogteljke tember 1792, die hem metm inachting deden
bewegingen, door de vernietiging der Corsi- neêrzien op de zwakheid der Regéring,ter-

caansche vrjheid ontstaan. Door de gunst wjlhj tevens hetbesluitnam,om de revovan den Franschen gouverneur, den graaf lutionaire beweging dienstbaar te m aken aan

de A t
zràoelf,werd hj in 1779 geplaatstop
de militaire schoolte Brienneenonderscheidde
zich aldaar door leergierigheid, jver en gehoorzaamheid,terwjlhj wegens zjn achterhoudenden ernst niet zeer bemind was bj
zjne makkers.W iskunde en otlde geschiede-

zjne eerzuchtige plannen.Daarom koos hj
Frankrjk t0t zjn Vaderland en rukte zich

heden van die dagen. Men beschouwde hem
a1s een menschenhater. Na een uitstekend

de verwoesting. NadatNapoleon hen te Mar-

l0s van de Corsicaansche patriotten. Nadat

hj in het begin van 1793 deelgenomen had
aan eene expeditie der Fransche vlootonder
admiraal Trwynet tegen Sardinië, stelde hj
nis, vooral de geschriften van PlIftarch%ts en zich in Mei van datjaar aan hethoofd van
Polybius, vielen zeerin zjn smaak. In 1785 eene zamenzwering te Ajaccio:die zich van
vertrok hj naardemilitaire schooltè Parjs, de dtadél wilde meester maken en de stad
om aldaar zjne studiën voort te zetten.O0k voorFrankrjk behouden,terwjldaarentegen
hierzonderdehj zichafvanzjnemedeleerlin- de meerderheid op Corsica,doorP aoligeleid,
gen,enwegensdeongunstigegesteldheidzjner het Juk der Fransehe heerschappj afwierp,
naaste bloedverwanten - immers zjn vader de onafhankeljkheid van heteiland verlangde
was overleden, zjne broeders en zusters en de beschermingvan Engelandinriep.Zjne
w aren op kosten des K onings in opvoedings- onderneming leed echter schipbreuk;N apogestichten verstrooid, en zjne moeder leefde leon werd nu een verrader des vaderlandsverin debitterste armoede - werd hj methaat klaarden ontsnagteternaauwernood aanzjne
vervuld tegen de bevoorregte klassen des tegenstanders, dle zjne bloedverwantenvervolksen tegen demaatschappeljkeongeregtig- dreven en hunne woning prjs gaven aan
seille in veiligheid had gebragt,begafhj zich
examen werdhj in 1785tweede-luitenantbj naarNizza,waar zich zjn regimentbevond.
h
etrerimentLafère,hetwelk teValeneeinde In dien tjd schreefhj:,Le souperdeBeauDauphlné in bezetting lag,maar kort daarna caire (1793)'', waarin hj den apstand in de
naar Parjs gezonden werd.In 1787 vertrok zuideljkedepartementen afkeurde,Paolimet
hj daarmede naar Douaiin Zuid-Nederland smaadredenen begroette,den staatsstreek der
en in het volgende jaar naar Auxonne in Bergpartj regtvaardigde en verklaarde, dat
Bourgogne.Hierdwongzoowelzjnearmoede de magtigste partj hetregthad om te heera1s zjne zorg voor de Opvoeding van zjn schen. Dat boek yeeft getuigenis van zjne
broeder & 1Ii.
:hem t0teenehoogsteenvoudige zienswjze:berekenlng en eerzuchtwaren de
levenswjs, en de gevoelens, welke hem dri.ifveeren van zjn schitterend genieen bragdaarbj bezielden. schreef hj neder in het ten hem van stap t0tstap verderop den weg
Discours sur les vérités et les sentiments dergrootheiden digterbj hetdoel,hetwelk
qu'ilim porte le plus d'inculquer aux homm es hj zich voorstelde. Toen hj in het najaar
pour leur bonheur'')ter beantw oording eener van 1793 van Avignon naar Nizza trok,be%alicetti,
prjsvraag van de académie te Lyon opge- zochthj te Toulon zjn landgenoot k
steld.Intusschen bezochthj gedurig Parjs, commissaris der Nationale Conventie bj het
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belegeringskorpsvan Carteanœ,en maaktebj
het bezigtigen derbatterjenzulkeJuisteaanmerkingen,datde commissarissen hem aldaar
deden bljven en hem alsbataljonschefmet
het besturen derbelegering belastten.Volgens
zjn raad deed men aanstondseen aanvalop

het fort Mulgrave,dat den toegang bestreek
naar het voorgebergte L'Eguillette.Hier was
m en meester van de reede van Toulon,z00datmen erde Engelschevlootk0nvernietigen,
waarna de stad zich van zelvewelzoumoeten
overgeven. Een inval del'Engelschen Yzerd
door Napoleon zelven afgeslagen1 en in den
nacht van den 18den December veroverde hj
Btormenderhand genoemd fortennam L'
Eguillette in bezit.Toen de aanbrekende dag dit
feit aan het licht bragt,verliet de vloot met
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graphisch bureau en hem belastte met het
opstellen der instructiën voor Kellerman en
Seherer in Italië, die evenwel,h0e voortref-

feljk 0ok,nietwerden opgevolgd.Letolvnenr,
de opvolger van Pontêconlant, haalde voorts

zjn naam door op de ljst der benoemde ge-

neraals,doch reeds 8 dagen daarna vond N@poleon de gewenschte gelegenheid om zich in
de hoogte te werken.Toen in October 1795
de kiezers ill verzet k&vasaen tegen de constitutie,door de Conventie afgekondigd,werd
Napoleon,Op aanbeveling van Barran,bevelhebber van het leger in de hoofdstad,onder
dezen t0t generaalbenoem d,en de pas aan-

gestelde verjdelde den 13deûvendémiaire(5
October 1795) door kartetsvuur den aanval
der opstandelingen op de Tuilerieën.De Na-

een yroot aantalinwoners de stad,en deze tionale Conventie begroette hem nu a1s den

gafzlch over.Ditwasdegrondslag van zjn redder der Vergadering, der Republiek en
roem.De Nationale Conventie benoemdehem

des Vaderlands,en benoemde hem t0tdivisie-

4en 6den Februarj 1794 t0tbrigade-generaal generaal en n0g in dezelfdemaand,toen Barder artillerie en belastte hem met de verster- CJ# 1id werd van het Directoire, tot diens
king der kust langs de Middellandsche Zee. opvolger als opperbevelhebber van hetleger

Hjvolbragtdietaakmetveelbeleid,maarin in Frankrjk.In die betrekking organiseerde
gestadigen twistmetdeonkundigeafgevaardig- hj de Nationale garde te Parjs, de garde
den der Conventie,zoodat hj ternaauwer- van het Diredoire en van het Mretgevend

nood ontkwam aan de guillotine.In M aart Ligchaam , verwierf door bescherming van
1794 werd hj OvergeplaatstnaarhetItaliaan- den ouden adel en van ontslagen generaals

s
chelererteNizza:hieraanvaarddehjonder veleaanhangersen zondaanzienljkegeldsomDumerbIon hetbevelover de artillerie en was men aan zjne bloedverwanten. Den 9den
eerlang de zielvan alleondernemingen.Hj Maart 1796 trad hjin hethuweljk metJobesteedde de maand Maart aan eene naauw- .:@Ai
zl:,deweduwevandentjdenshetSchrikkeurige verkenning van het terrein,en was bewind gegqillotineerden generaal de .& cfztoen gereed m et een operatieplan,hetw elk in havnais.Haar beschermer,Barras,hadbereids

April met z0o goed gevolg werd ten uitvoer den 23sten Februarj te voren Napoleon t0t

gebragt, dat de Piêmonte
'zen, in 4 weken Opperbevelhebber van het Italiaansche leger
uit de Zee-Alpen verdrongen, naar Piémont benoemd, en reeds den 26sten Maartbevond
m oesten terugtrekken. Napoleon sloot voorts deze zieh in het hoofdkwartier te Nizza.Dit
vriendschap met Robespierre,en hoewelhj legertelde 37000 geharde!strjdlustige soldahet aanbod van dezen, om in plaats van ten en werd geleid door ultstekendeoëcieren,

RenriothetopperbeveloverhetlegerteParjs
op zich te nem en,van de hand w ees,wexd
hj eenigermate betrokken in de val van het
Schrikbewind (1794), daar de afgevaardigde

terwji de vjand 40000 Oostenrjkers onder

Bealtlou en 20000 Piémentézen onder Colli
telde, maar zich door oneenigheid der aanvoerders in geen gunstigen toestand bevond.

der Conventie hem in hechtenisdeed nemen
en hem , Wegens eene reis naar Genua,Van

Napcleonwistden moed zjnertroepen aan te
wakkeren door eene proclamatie,waarin hj
verraad beschuldigde.Intusschen bevond hj hun eer, roem en rijkdom beloofde,en den
zich na verloop van 10 dagen wederOpvrje loden Apxil 1796 aanvaardden zii,in lompen
voeten.In het begin van 1795 benoem de men
hem t0t kommandant der artillerie in de

gekleed en zonder schoeisel,maar onder het
zingen der M arseillaise,den togt naar Italië.

Vendée; wél begaf hj zich naarParjs,om

Volgtmszjn eigen plan trok Napoleon boven

daartegen te protestéren, doch vruchteloos, Savona over de Alpen,Om een invalte doen

daardevoorzittervanhetkrjgscomité,A%bry, in Piémont,hetvereenigingspuntdervjandezelfeen Jacobjn,hem haatteen hem enkel ljke legerstebezetten enhen vandaarafzonaan het hoofd wilde plaatsen van eene infan- derljk aan te tasten.Hj versloeg den lzden
terie-brigade. Toen wendde Napoleon onge- AprildeOostenrjkersonderd'Argenteaw,den
Bteldheid voorom vrjtebljven vanhetaan- 13den de Piémontézen bj Milleslmo en den
vaarden dier betrekking,en zjn naam werd 14denBeaulieu bj Dego.Hetschitterendresulop de ljstderoëcieren doorgehaald.Zondçr taat van dezen veldtogt waB de scheiding der
fortuin, door gebrek aan middelen ter neA
er

vjandeljke leqers. Hierna wierp Napoleon

gedrukt,woondehj in afzondering te Parjs, zich op de Plêmontézen, bedreirde na de
verkeerde slechts metenkele vrienden,zooals veldslagen bj Ceva en MondovimthetverJnnot,Bonrrienneen zjn00m I'
esa ,smeedde ovexdeCherascodestad Turjnen noodzaakte
Btoute plannen voor de toekom st, en koesterde zelfs het voornemen, om zich ter beBchikking te stellen van den Sultan, totdat
Dowlcet de Tozlf/collcwf, de opvolger van
Awbry,hem eene plaatsbezorgde ophettopo

den Koning van Sardinië t0t een wapenstil-

stand.Overal dwong hj deinwonerstotde
opbrengst van zware oorlogslasten, en de

soldaten volgdenmetz00 veeljverditvoorbeeld,dathjzichgeGwongenzag,GenQosten
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April door eene gestrenge dagorde perk te vesting van het noodige te hebben voorzien,

stellen aandeplunderingen en geweldenarjen gekomen wasom hetoverschotvanzjnleger
der oëderen en soldaten.lmmers hj ver- te verzamelen)bj Castiglione en wierp hem
langde, dat de uitpersing der veroverde ge- terug naar Tyrol.Zelfs volgde hj hem derwesten met orde zou geschieden. B eauliel,
b waarts, versloeg den 4den September Davidohad eenestelling ingenomen bj Valenza,om '
Nlïc/
zbj RoveredoenveroverdeTrente.Wwrmden vermoedeljken overtogtover de P0 aldaar ::r meende,dathet geschikte oogenblik was
te verhinderen, doch Napoleon overschreed aangebroken om den vjand in den rug te
den 7den MeidierivierbjPiacenza,versloeg vallen.Hj trok langsdeBrentaom deEtschdeoostenrjkersbj Fombio,noodzaaktehen, linie te bereiken,maar werd doo1*Napoleon,
naar de Adda terug te trekken, veroverde die zjne plannen doorgrondde, bj Bassano
den loden Mei stormenderhand de brug van overrompeld en aldaar den 8sten September
Lodien verkreeg daardoorgeheelLombarje, geslagen.Sleehts met moeite kwam hj te
doordien Beaulieu eene achterwaartsche be- Mantua en werd na zjne nederlaagonderde
weging volbragt t0t aan de M incio. D en muren van dezevesting (bj San Giorgio,19
15den Mei hield N apoleon een zegevierenden September) met hetoverschotvan zjn leger
intogt te Milaan, waar hetopgewonden volk aldaar ingesloten. De noodlottige veldtogt
hem als redder begroette. Hj bekreunde van Jonrdan in Duitschland verbood Napoleon
zich w einig om de voorschriften van het Di- verderinOostenrjkdoortedringen.Hjmaakte
redoire en hield dit in bedwang door de be- alzoo gebruik van den wapenstilstand,om op
dreiging,dat hj zjn ontslag zou nemen,en eiqen gezag Italiaansehe vazallenstaten te
door de schatten,welke hj naar Frankrjk stlchten, waartoe hj den hertog van XJAIJ
deed stroomen. Lombardje moest 20 de afzette. Het verzet van het Directoire tegen
Hertog vxn Parma 2 en de Hertog van X J- zjne eigendunkeljkedaden bealztwoorddehj
denà 10 millioen francs betalen en tevens wedermetde bedreiging,dathj zjn ontslag
hunne wereldberoemde kunstwerken opzenden zou nemen. Tevens versterkte hj zjn leger
naarParjs.Napoleon gedroeg zich voortsa1s en voerde eene gestrenge krjgstuchtin.Inimperator en zocht zich door eenvoudige en tusschen plunderden de Franschen, van den
gestrenge zeden,alsmede dooronomkoopbaar- generaalaft0tden soldaatt0e,opz00schaam-

heid aanzien en gezag te verschalen,terwjl telooze wjze,dat het zelfsNapoleonte erg
hj het leger bedwelmde door roem en buit werd.Met 40000 man verwachttehj in 0cen de generaals aan zich verbond door eer- tober een derden aanval der Oostenrjkers
zucht en geldgierigheid. Aan de volken van onderAlrinozy,die meteenedergeljke magt
ltalië beloofde hj staatkulzdige vrjheid en uit het lloordoosten t0t ontzet van Mantua
begroette hen alsbroeders.W eldra echterver- naderde,terwjl Daridowla met 18000 man
oorzaakten de Onderdrukkingen en rooverjen uit Tyrol oprukte. N apoleon, gesteund door
volksbew egingen, die hj op eene bloedige M assgna en A'agerea., bragt den 6den Nowjze dempte.Den 27sten Meitrok hj weder vemberAlrinczy bj Carmignanoaan hetwjte velde tegen B eanlieu: forceerde door een

ken,doch de nederlaag,door Davidowieltaan

voorspoedig gevecht bj Borghetto den over- zjne troepen toegebragt, noodzaakte hem ,
gang over de Mincio,wierp den vjand terug zjn leger bj Verona te concentréren.Na een
achterdeEtsch,bezette,zonderzichom deon- vruchteloozen aanval op de positie van A lzjdigheid van Venetiëtebekommeren.Verona 'tlizlczy op de hoogten van Caldiéro,trok Na-

en Legnano,en bezorgdeveiligheid aan zjne poleonbeneden VeronabjRoncooverdeEtsch,

achterhoededooreenwapenstilstandmetNapels viel de Oostenrjkers in de Eank en dwong
en metden Paus,die 21 millioen francs 00r- hen na een driedaagschen veldslag bj Arcole
logslasten moestbetalen, 100 schilderjen en tot den terugtogt naar Vicenza. Niettemin
500handschriftenuitleveren en tevenstoestaan, waagdeAlrinczy inJanuarj 1797eenenieuwe
dat eene Fransche bezetting in Bologna, poging om M antua te ontzetten door P rovera
Ferrara en Ancona werd gelegd.Voorts over- in schjn een aanval te laten doen op Leg-

rompelde hj, hoewelin vredemetToscane, nanoyterwjlhjzelfoverTrenteenRoveredo
de stad Livorno,waarhj deEngelsche vloot m et 30000 man naar Verona trok.N apoleon
niet meer aantrof,maar Engelsche waren ter snelde hem aanstonds te qemoet,versl
oeg
'vaarde van 12 m illioen francs buit maakte, hem op de hoogvlaktevan Rlvoli,noodzaakte

terwjlzjn legerMantuaberende.Toen tegen Provera den 16den Januarj vôôrdepoorten
heteinde van Julli W lbrmser met 70000 O0s- van M antua de w apens neder te leggen,en
tenrjkersuitTyrolopdaagdeen destellingen bemagtigde den zden Februarj 1797 deze
van Napoleon, die slechts 45000 man onder stad, het laatste bolwerk der Oostenrjkers
zjne bevelen had,aantastte en erdoorheen in ltalië. Dienzelfden dag l'ukte Napoleon
drong,braklaatstgenoemdeaanstondshetbeleg voorwaarts naar Rome.Generaal Vietor vervan Mantua op,concentreerde zjn legerten sloeg de Pauseljke benden aan de Seniû en
zuiden van het Gardameer,wierp zich in de bj Ancona en bereikte weldra Tolentino,
eerste plaatsmetzjnegeheelekrjgdmagtopde waar hj den 19den Febxuarj vrede sloot
Oostenrjksche voorhoede,dieoverBreFcianaar met den Paus. Aanstonds keerde hj terug
Salo texugtrok,versloeg 2 andere vjandelgke naar de Etsch,om dooreen togtnaarW eenen
korpsen bj Lonato,voortsden 5denAugustus den Keizer t0t het sluiten van den vrede te
W'
armser zelven (die bj Mantua een beslis- dw ingen. Aartshertog Kaeel, met het oppersenden slag had willen leveren en nu,na de

bevel in Italië belast, k0n geen weêrstand
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bieden aan zjne overmagt.Napoleon vielin nisatie van Egypte, de vernietiging derEnMaart in Friaul,bezette Laibach den 25sten gelsche heerschappj in Indië,en devalvan
van die maand en trok op den 3lsten daar- hetTurksche rjk.Afpersingen teRomeenin
aanvolgende binnen Klagenftlrt. Intllssehen

bevond hj zic'
h in een gevaarljken toestand;
met zjne troepen in Tyrolhadhj geene gemeenschaptde Fransche legers bj de Rjn
bleven werkeloos, en achter hem barstte in
Venetië een opstand uit, dien hj zelfdoor
zjne onwaardige behandeling dier stad had
uitgelokt.Toch gelukte hethem doorzjn ge-

Zwitserland verschaften hem de noodigegeldm iddelen.N apoleon bragt voorts in stilte,om
den argwaan van Engeland niette wekken,

40000 man teToulonbjeen.Hj bestemdetot
zjn gevolg de uitstekendste generaals,alsm ede een aantalberoem de geleerden en kun-

stenaars.Daagsvöörzjn vertrek beloofdehj
aan zjne seldaten in eene proclamatie,wier

stadig voortrukken t0t aan Leoben in Stier- bestaan later is Ontkend, zo0 veelbuit, dat

marken het Oostenrjksche H0fz00 bevreesd e1k van hen na den terugkeereenaanzienltjk
te maken,dat het den 18denAprilte Leoben
een voorloopigen vrede sloot, die N apoleon

grondbezitter k0n worden. Den 19den Mei

pen,goederen en gelden,en gafdestaddaarna

600 schepen sterk en met40000 soldaten en

1798 verliet hj met 300 transportschepen,
we1 niet uit zjn hagcheljken toestand be- 13 linieschepen,14 fregatten en 12 korvetten
vrjdde,maartochalzjneeischenbevredigde. de haven van Toulon en stevendeniet,zooals
Nu keerde hj naar Italië terug,verklaarde de Engelschen,die onder N elson op deFranonder nietige voorwendsels de republiek Ve- sche kustkruisten, waanden,naar de Straat
netië den oorlog, verscheen den 4den M eiin van Gibraltar,maarnaarMalta,waarhjzich
deLagunen,herschie?den16denvandiemaand den gden Junj metde oorlogs-en transportde aloude oligarchie ln eene democratischere- schepen uit Ajaccio en Civita Vecchia vereepubliek,maakte erzich m eestervanallesche- nigde,zoodatzjnevlootonderadmiraalBrueys
prjs aan de Oostenrjkers. Zjn schitterende 10000 matrozen bemand was.Zondermoeite
veldtogt tegen Oostenrjk hadhem inmiddels maakte hj zich meestervan Malta,daarde

grootenroem bezorgd.Hjvoerdeheerschappj laFe grootmeester, graafHompeselt,aanstonds

ln Italië en werd ln Frankrjk gehuldigd als capituleerde.Den 19denJunjveliethjMalta,
de grootste generaal der Republiek. Voorts maakte den 28sten van diemaand in volle zee
had hj zich onmisbaargemaaktbj hetDirec- llet doel der expeditie bekend en landde den

toire door de geldeljke opbrengst van den 3osten Junj in Alexandrië. hetwelk hj aantonds bezette.De forttlin had hem ongemeen
oorlog en tevensqevreesd wegens den onbe- sbe
perkten invloed,dlen hj bezatbj hetleger. gunstigd,daar Nelson,eerstdoorstorm van
Intusschen gevoelde hj,datde tjdn0g niet de kust verwjderd en toen Nvegens schade

rtbp was,om zich van Parjsmeestertema- in Sardinë binnengeloopen,de Fransche vloot
ken.Daarom spoordellj hetDirectoireslechts t0t tweemaal toe vruchteloos had Opgezocht.
aan t0tden staatsstreek van den 18den Fruc- In eeneproclam atieaan deingezetenen,afge-

tidor (4 September 1797), die de constitutio- kondigd op den zdenJulj,beloofdeNapoleon
néle partj in hetConseilvernietigdeen het hun verlossing van de heerschappj derMameoppergezag bezorgde aan hethem toegedane

loeken en gat'llun de verzekering,dathunne

Directoire.Hj zelfslootinttlsschen denVrede godsdienst en gebrtliken geëerbiedigd zouden
van Campo Form io en keerde eerst in No- worden, terwjlhj zich zelven en zjne s0lvember van Milaan overRastadt naar Parjs daten eehte M uzelmannen noem de.Hetvolk
terug,waarhj den 5denDecemberaankwam bleefdan ook kalm en onverschillig.Den 6den
en zich metbescheidenheid aan de algem eene Julj trok hj naarCaïro,versloeg den zlsten

hulde onttrok.Niettemin werd in hetLuxem - 12000 M am eloeksche ruitersaan den voetder
bourg een begroetingsfeest gegeven, w aar pyramiden van Gizeh, waar de Franschen
Talleyrand eene vlejenderedevoering hield, slechts w einig soldaten verlûren,m aar groo-

terw jl men hem den zetel van Carnotaan- ten buit maakten!en hield den 25stenJulj
bood in hetlnstituut.In het begin van 1798 zjn intogt in Caïro. Hier poogde hj door
maakte N apoleon aanstalten tot eene landing vlejerj en doorhetbetoonen van eerbiedvoor
in Engeland,m aarverklaarde w eldra aan het den tslam de gunst der Sjeikste verwerven
Directoire,datzj niet uitvoerbaarwas,doch en een inlandsch Arabisch bestuurte organideed tevens het voorstelvan den avontuuxlj- sêxen.Voortsversloeghjlbrabim-bey,diemet

ken togt naar Egypte,waartoe hetD irectoire het overschot der Mameloeken uitSyrië nazjne toestemming gaf,ten einde den al te derde,bj Salahieh en dwong hem t0t den
invloedrjken generaal uit Frankrjk te ver- terugtogt.Op den marsch naar Caïro vernam
wjderen.Napoleon werddoorOnderscheidene Napoleon de vernietiging der Fransche vloot
oorzaken t0t die ondernem ing aangespoord, bj Aboekir,zoodathj vanEuropawasafge-

vooral door zjneverregaande eerzucht,door sneden.W as deze tjding 0ok ontmoedigend
zjn rusteloozen jver,door dehoop,dathj voorzjn leger,hj zelfbleefrustig en kalm.
in het Oosten sehitterende overwinningen z0u HiJ*dempte een opstand te Caïro metbloedige
behalen,en inzonderheid 0ok door de bereke- gestrengheid)nadathj vruchteloozepogingen
ning, dat het Directoire door nederlagen in had aangewend, om het volk te Overtuigen

den 0orlog qedurendezijne afwezigheid zjne van zjne goddeljke zending.D00rdeover-

onmisbaarheldgevoelen en hem alsdenredder winning van Desao op Moerad-bey nabj Sevan Frankrt
jk terugroepen zou. Andere be- dim an werdo0k Opper-Egypte t0taan decatadoelingen des veldheersw aren n0g:de kolo- ractenvandeNj1aandeFranscheheerschappj
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onderworpen. Hoewel Napole- geen berigt aan te tasten.Mqrat,aan hethoofdderkavalhad ontvangen van de oorlogsverklaring van lerie,bezorgde na een bloedigen slag de zede Porte aan Frankrjk,maakte hj op uit gepraal aan de Franschen.Deze overwinning
de onheusche belegening, welke zjne ge- stelde N apoleon in de gelegenheid om op eene
zanten te Constantinopelondervonden,en uit eervolle wjzenaarFrankrjk terug tekeeren.

hetzamentrekken derTurkschestrjdkrachten
in Syrië en op Rhodus,dat de Turken niet
veelgoedsin hun schildvoerden,zoodat hj
het besluit Dam , hen te voorkomen door een
invalin Syrië.Den 6denFebruarj 1799 rukte
hj voorwaarts met de divisiën Kleber,Reywïdr, Lamnes, Bon en Murat(i2000 man),
versloeg eenige Turksche afdeelingen bj E1
ArisjenGaza,veroverdeden6denMaartJaFa
(J0ppe)stormenderhand, waarbj ï000 personen overde klingwerden gejaagd,enlietden
9den Maartn0g 2500gevangenen opdeduinen
fusilléren,omdathjhennietinvrjheidwilde
stellen en hettelastig vond,hen tebewaken.
Den 14denMaart zettehj zjn togtvoorten
kwam 2 dagen later vöôr St. Jean d'Acre.
Hier vernam hj,dat de 3 fregatten met belegeringsgeschut, uit Egypte afgezonden, in
handen waren gevallen van Sidney z
gzlfA,
den bevelhebber derEngelsche v!00t.Daarenboven werd de stad door Phlli
ppealu , een
schoolmakker van Napoleon te Brienne, en

Door een schrjven van zjn broederJose
ph
cn door Engelsche dagbladen onderrigt van
den rampspoedigen 0orlog der Franschen in

Italiëen aan de Rjn,alsmedevan den wankelenden toestand van het Diredoire, verliet
hj plotseljk Caïro?het opperbeveloverdragende aan Kleber,en scheepte metBerthier,
M armont, M urat, Lannes enz.op den 22sten

Augustus 1799 zich heimeljk in naarFrankrjk.Toch had eene Engelsche korvetzjne
afreis opgemerkt,zoodat de Engelsche eskaders in de M iddellandsche Zee kruisten,om
zich van hem m eester te makenq niettem in

stapte hj den 8sten October ongehinderd te
Fre'
jusaan land.

Het Fransche volk begroette hem als den
redder van den bedreigden Staat.Zjn togt

naarParjs, waarhj den lsden odoberaan-

kw am ,geleek op eentri
omftort.Daagsdaarna
verscheen hi
j ill de vergaderlng van het Directoire en verklaarde,dathtigekomen was,
om de Republiek te redden. Geen der leden
r verantwoording te roedoor andere rransche en Britsche oûicieren waagde het, hem teei
zeer goed verdedigd,terwjlzj in hetbezit pen wegens zjn genmagtigen terugkeer.
was van eene goede bezetting en van v01- N apoleon had dan 0ok het besluit genomen,
doende wapenen.Napoleon had sleehts veld- om zich van deopperheerschappj meesterte
geschut en moestzich bepalen totdenmjnen- maken. rHet volk wil en m oet een beheer00rl0g en t0t bestormingen, welke gedurig scherhebben'',zeidehjt0tzjne vertrouwde
w erden afgeslagen en vele menschenlevens vrienden.Hoewelhj aanvankeljk in afzonkostten. Een Turksch leger onder Abdallah,- dering leefde,waszjnekleinewoning in de
J#c,hetwelk t0tontzetopdaagde,werdwel straatde la Victoire steeds belegerd door oëlswaarppden 16denAprilbjden bergTabor cieren staatslieden en ambtenaren, en zelfs
geslagen,maarNapoleon kon zichnietm eester het Directoire kwam hem bj herhaling madm aken van St.Jean d'Acre, in weerwilvan plegen. Se'
hoon hj niet t0t de vrienden van

de lofeljke dapperheid,waarmede deFran- Sieyèsbehoorde,gevoeldehj,dathjop dien
man zgne plannen moest bouwen.Talleyrand

schen t0t 14-maa1toe de bestorming herhaalden. Vier generaalsw aren reeds gesneuveld,
4000 m an buiten geveehtgesteld,en de pest
dunde de gelederen. H0e krenkend het dan
00k voor Napoleon wezen m ogt, den eersten

tegenspoed (in de bulletins als voorspoed opgehemeld) te ondervinden en de verjdeling
te zien van zt
jnehersenschimmen,toch moest
hj den 17den Meiden terugtogtaanvaarden.
Alle gezonde krjgslieden, tOt den veldheer
zelven toe,gingentevoet,terwjldepaarden
ter beschikking w erden gesteld van dezieken.
Zestig hopelooze pestljders moesten te JaFa
achterbljven, en Napoleon deed ht
ln opium

uitreiken,om zich in den uitersten nood aan
de wreedheden der Turken te kunnen onttrekken. op den terugtogt verwoestten de
Franschen alle dorpen en den oogst t0taan
Egypte t0e, waar hetlegereindeljk naeen
langen en moejeljken marsch aankwam.
Nieuwevolksbewegingen te Caïro werdenmet
geweld onderdrukt en M oerad-bq ,die de M ameloeken in Beneden-Egypte weder organiseerde,d00r een onverwachten aanvalversla-

bragtdie beiden t0telkanderen de voorbereidende maatregelen t0t omverwerping van het

DirectoireenvandeconstitutievanhetlaarIII

werden genomen.De zaâmgezworenen,waartoq behalveJosepkenlhtolen.
xöz3c/cr/d,TalleyrandenFouchê,demeestegeneraalsbehoorden,

hadden den 18denBrl
zmaire (9 November)tot
volvoering van hun plan vastgesteld.Op dien

dag verkreeg Napoleon van den gedeelteljk

in de zamenspanning betrokken Raad der
Ouden het opperbevel over de troepen in de
hoofdstad en den last,om eene verplaatsing
van het svetgevend Ligchaam naar St.Cloud

tebevorderen.D00rzjnstafomgeven,maakte

Napoleon de soldaten bekend met die opdragt
en snelde met hen naarde Tuilerieën,waar
hj trouw zwoer aan den Raad der Ouden.
Terwi
jl hj voorts zjne krjgsmagt in orde
stelde,hield M orean de leden van hetDirectoire M owlinn en Gohier in hunne w oningen
omsingeld.en Taileyrand haalde B arrasover
t0t onderw erping. Des namiddags te 2 ure
had het Directoire opgehouden te bestaan.
gen. Bj de tjding, dat 18000 Turken bj Den volgenden dag trok Napoleon met8000
Aboekir geland waren, snelde hj terstond m an naar St.Cloud en deed er alle toegangen
naar Alexandrië,om den25stenJuljmet10000 bezetten. Toen men erin denRaadvanVjfman de verschanste positie van den vjand honderd tegen den gewelddadigen staatsstreek
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protesteerde, verscheen hj met eenigeadludanten in de vergaderzaalen hield eene verwardetoespraak,waarin hj van eenegroote
zamenspanning der partjen gewaagdeen het
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derworpen. Ileze laatste regelde de zaken
met ongemeene geestkracht en schiep een
schitterend geheel,waarin de zelfstandigheid

der burgers te gronde ging,terwjlhetstaatoppergezag verlangde. Daarop verliethj de kundig leven werd uitgedoofd. Napoleon had
zaal, zoodat de Raad zjne beraadslagingen zoowelaan Engeland alsaan Oostenrjk vrekon voortzetten. Toen Napoleon echter met desvoorstellen gedaan,die echter doar beiden
gewapende grenadiers terugkeerde, ontstond werden afgewezen.Daardoorverkreeg hj den
er eene geweldige beweging. De afgevaardig- roem eener vredelievende gezindheid,terwjl
den overlaadden hem met smaadredenen en hj tevensde gelegenheid behield,om nieuwe
schudden hem z00 geweldig heen en weder, oorlogslauweren teverwerven,welkehjn0odat hj in iaauwte doorzjnegrenadiersuit dig had voor zjneoogmerken. Nadathj in
de zaal werd gedragen. Lueéen Bonaparte, Genua,Nederland en Hamburg doorafpersing
voorzitterderAfgevaardigden,doordezelaatste de vereischte geldmiddelen verkregen had,
gedrongen om een veroordeelend vonnis over maaktehjzichgereed t0teennieuwen00rl0g
zjn broeder in stemming te brengen,jlde, tegen de Verbondene Mogendheden en trok,

alswerd hj doorsluipmoordenaars vervolgd, terwjlMorea. in hetzuiden vanDuitschland
naar de troepen en riep deze te hulp Om de strjd voerde, in het midden van Mei1800
Republiek tegen de Volksvertegenwoordigers overden Grooten St.Bernard.DenzdenJunj
in bescherming te nemen. Nu zond Napoleon hield hj zjn intogtteMilaan,waarhj tereene afdeeling grenadiers in de zaal,die de stond de Cis-Alpjnsche Republiek herstelde,
Afgevaardigden metgeveldbajonetverdreven. en rukte te velde tegen M elas,die zich van
Voorts hielden dienzelfden avond onder het Genua had meester gemaakt. Den slag bj
voorzitterschap van Lucien dertig leden van Marengo (14 Junj),reeds eene nederlaag voor
denRaad van Vjfhonderdeenezamenkomst, Napoleon, veranderde Kellermann door een
waarin besloten w erd, een adres van dank- stouten aanval metzjne kavallerie in eene
zegging te zenden aan Napoleon en aan de oved-winning, en onder den indruk van deze
troepen,67 medeleden vervallen te verklaren ontruimdedeOostenrjkscheveldheer,volgens

van hunne betrekking, de beide regérings- het verdrag van Alessandria,Italië t0taan
ligchamen t0t aan den Qosten Februarj te de Mincio. Napoleon herstelde nu ook de Lischorsen, eene commissie t0t herziening der gurische Republiek,belastte Masslna methet
constitutie te benoemen en een voorlnopig opperbevel en bevond zich den 3de5 Julj
consulaat in te stellen,bestaande uit Mey%
es, wederte Parjs.Toen hj voortsinSeptember
Royer D'
ll
cp,
s en Napoleon.De Raad derOuden Oostenrjk den wapenstilstand opzeide,nam
bekrachtigde deze besluiten,en des nachts te de 00rl0g w eder een aanvang en eindigde
12 uur legden de 3 consulsden eed af,waar- m et de nederlaag,door Morea. bj Hohendoor het behoud der ééne,ondeelbare Repu- linden aan de Oostenrjkers toegebragt. Den

bliek,dervrjheidengeljkheiden dervolks- 9denFebruarj 1801slootOostenrjkdenVrede
regéring door vertegenwoordigende ligchamen
moest gewaarborgd worden.De nieuwe regéring kwam spoedig t0t vastheid, daar het
volk oververzadigd wasvan staatkundigewoe-

van Luneville. Om 00k Engeland t0t den
vrede te noodzaken, ondersteunde N apoleon
het gewapende neutraliteitsverbond der zeevarende raogendheden,deed zelfs afstand van
lingen en na herstelder orde eeneverzoening Egypte om den lsten Odober 1801 vrede te
derpartjen verwachtte.Degrondwetvan het sluiten met de Porte, en bereikte door den
Jaar VIII, een zeer ingewikkeld stuk, werd Vrede van Amiens (27 Maart 1802)zjn doel.
De Overwinning bj Marengo en het eindireeds in D ecember 1799 voltooid en afgekondigd. Hierdoor verkreeg N apoleon met den gen Van den 00r10g hadden de heerschappj
titel van Eerste-consul gedurende den tjd van Napoleon op nieuw bevestigd. Hj 0mvan 10 Jaren het gezag van een constitutio- ringde zich nu meteen hofstoet,waarin een
nélen vorst,- de andere twee consuls had- groot gedeelte van den ouden adelwerd Opden slechts eeneraadgevendestem.DaarMeyès genomen, deelde eerebljken uit, en werkte
en Dueos hiermede niettevreden w aren,koos door de instelling der Orde van het Legioen
N apoleon in hunneplaatsCambaoèresen Lebrnn. van Eer op de jdelheid der menschen.Om

Doorzjne aanhangersmetstaatsbetrekkingen
te bekleeden beloonde hj Oude en verwierf
hj nieuwe vrienden.Voortsvestigdehj zich
in de Tuilerieën en omringde zich meteen
glansrjken hofstoet. De ljst deruitgeweke-

nen werd gesloten en aan ongeveer9/I:devan

zi
jn absolutismus te bekrachtigen9 sloot hi
j
den 15den Julj 1801metPi'
us VII hetver-

maarde concordaat, waardoor de R.Katholieke Kerk in Frankrjk in al hareregten
werd hersteld. Nadat de slaafsche Senaat de
leden dergematigde oppositieinhetTribunaat

hen werd verlofgegeven om naarFrankrjk en in het W etgevend Ligchaam in Januarj
terug te keeren. O0k aan den 00rl0g in de 1802 metgeweld verwjderd endooroëcieren
Vendee w erd door schrandere maatregelen en ambtenaren vervangen had,verkoos eersteen einde gemaakt. Fpfzc/z/ zag zich geplaatst genoemde vergadering den 8sten Mei 1802,

hethoofd van eene uitgebreide yolicie, als bljk van erkenteljkheid voorhetbewerdiededaqbladver
per
sonderdrukte en den lnvloed ken van den Vrede van Amiens,Napoleon op
nietigde. Het binnenlandsch

Mn

der partjen

nieuw v00reen tjdperk van 10Jaren,nadat

bestuur werd zooveelmogeljk gecentraliseerd het eerste afgeloopen z0u zjn,t9t Eersteen aan den wi1 van den Eerste-consul 0n- Consul.Daarmede was echter Napoleon geens3
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zinsvoldaan en ondervoorwendsel,datalleen terwjl de meeste Euroyôsche Mogendheden
het volk hem methethoogste gezag beklee- hem in zjne waardigheld erkenden, kwam

den kon,deed hj den llden Meiaandebur- hj tegen heteindevan 1804wederteParjs,
gers van Frankrjk de vraag voorleggen,of om er de kroon te ontvangen,- eene plegm en N apoleon Wplcycrfd t0t consul voor tigheidjwaaraan Pins V11 door zjneoverlevenslang wilde kiezen. Drie millioen stem- komstluisterbjzette.Zj had plaatsdenzden
m en gaven daarop eentoestemm end,- slechts D ecember 1804 in de kerk van Notre-Dame,
w einige duizenden een ontkennend antw oord. nadat Napoleon Op verlangen van den Paus,

Eenewjziging dergrondwetvernietigdethans maartegen zjnzin,kerkeljkgebuwdwasmet
alle waarborgen tegen de willekeur van den
alleenheerscher.Nu verbrak Engeland in 1803

Josqphine.De nieuwe Keizer nam daarover
w raak door den Pauseen uur te laten wach-

den vrede, en Napoleon bejverde zich om ten en in het beslissend oogenblik de kroon
den nieuwen oorl0g voor te stellen als een

uit dienshanden te rukken en ze zelfzichOp

nationaalverzettegen Albions dwingelandj. hethoofd tezetten.Den 26stenMei1805volgde
Intusschen was hj te ongeduldig,om ,ter nu in den d0m te M ilaan de krooning metde
zjnerverheëng,denuitslag van dezenstrjd jzeren kroon van Iuombardje.
af te wachten. Zjne gewetenlooze policie Een gevolg van de stichting der nieuwe
zocht derhalve het volk op te w inden door
hetontdekken van gewaandezamenzweringen
tegen hetleven van den Eerste-consul.Reeds
den 24sten D ecember 1800 had m en zulk een

m onarchie was de verscherping van het des-

potismus in het binnenland;0ok devrjheid
des geestes werd onderdrukten hetonderwjs

door den rcatéchisme impêrial'' vergiftigd.

aanslag gebezigd, om een aantalJacobjnen Terwjl Napoleon om de 10 Jaren prjzen
ter dood te brengen en 130 Republikeinen
t0t deportatie te veroordeelen. Thans scheen

instelde voor de beste geschriften op het ge-

bied van wetenschap en fraaje letterent
hetgevaartedreigen van dezjdederkonings- knevelde hj de drukpers met gewelddadige
gezinde partj,welkeinderdaad uitEngeland, hand.NaarwillekeurbeschiktehjOverItalie,

waar degraafran zrft?i: zich Ophield,Napo- de Nederlanden en Zwitserland en sleurde
leon ten val zochtte brengen.Laatstgenoemde zjkzvolk mede op hetspooreeneronverzadew as daarmedebekend,doch tevens overtuigd ljl
te veroveringspolitiek.Hetwassteedszjn

van de jdelheid dierzamenspanning.Nadat vuriyste wensch,Engeland aan zjnevoeten
hj hare aanvoerders,Georges Ot
z#oltfcl,Pi- te zlen;in 1803 nam hj Hannoverin bezit
cAegrl en M oreau, in hechtenis had doen
nemen en door het ter dood brengen van den
hertog van zllgAid0zde gemoederen metschrik
vervuld had,was de gelegenheid gunstig om

en maakte vervolgens toebereidselen t0teene

landing.Reedshad hj eeneaanzienljkevloot
van transportschepen bjeengebragt, reeds

hielden detroepen inhetKampvan Bouloyne

zich van het erfeljk keizerschap meesterte zich maanden lang gereed en oefenden zlch
maken. Op den 27sten Maart 1804 ontving dageljks in hetinsehepen,toen in hetlaatste
Napoleon van den Senaat in een adres het oogenblik (Augustus 1805)de gebrekkige toeaanbod, Om het hoogste gezag erfeljk aan stand zjner vloot,schoon >etdeSpaansche
hem en zjne nakomelingen t0e te kepnen. vereenigd, hem de dwaasheid van zjn plan
N apoleon aanvaardde het op den 25sten April, deed gevoelen. De vormi
ny van een niet
lw
nadat hj zich overtuigd had van de gunst verbond tegen zjne veroverlngspolitiek,door
van het leger en van de volgzaamheib der Pitttotstand gebragt en bestaande uitEngenatie.Toen ook hetTribtm aat,alwaaralleen land,Rusland,Oostenrjken Zweden,maakte
Carnot zich tegen dien maatregel verzette, een einde aan de spanning.Zjn wé1toegeen het W etgevend Ligchaam daaraan hunne

rust leger trok nu naar Duitschland; niet

goedkeuring gegeven hadden, werd hj op minder dan 200000 man begaven zich naar
grond van een organiek senatusconsult van

het zuiden van datgebied,waar de Oosten-

18 Mei1804alsNapoleonIt0terfeljk keizer
derFranschen uitgeroepen.Daarna schonkhj
aan 'tnieuwe Keizerrjk eene menigte grootwaardigheidbekleeders,terwjlhj alleregten

rjkers langzaam voorwaarts rukten,terwjl
de Russische benden alleen op het papier
prjkten. Den lsten October trok Napoleon
overde Rjn,om pvoorde onafhankeljkheid
van het Duitsche Rjk''te strjden.Hj wist
steun te verkrjgen bj de Znid-Duitsche
Vorsten, vernietigde een gedeelte van het
vjandeljk leger en dwong de overigen om
Ulm in zjne handen te geven.Den 27sten
October overschreed hj de 1nn, dreef na

van den Senaat en van de Volksvertegen-

woordiging zooveelmogeljk vernietigde.Napoleon nam te St. Cloud bezitvan den keizerstroon metde woorden,rMjngeestzalniet
meer met mjne nakomelingen zjn op den
dag,wanneer zj ophouden de liefdeen het

vertrouwen van het geheele volk te verdie- bloedige gevechten 40000 Russen onder Koenen''. Den zost
en Meiwerd metgrootgqjuich

de verheëng van Napoleon in de hoofdstad

ftldq
sof
zlterug en bezette W eenen (17 N0v.
).
Te Schönbrunn vernam hj denederlaag der

afgekondigd, en den 27sten ontving hj de Fransche vloot vöör Trafalgarj en o0k onthuldevan den Senaat en van de departemen- ving hj uitItaliëtjdingvan hetzegevierend
ten.De natie bekrachtigde het Senaatsbesluit voorwaarts rukken van aartshertog Karel.
metruim 31/cmillioenstemmen.Nadatvoorts Niettemin wees hj devredesvoorstellen van
Napoleon op eene reis door het noorden en

de hand,overschreed deD onau en verplaatste

oosten van Frankrjk de geestdrift van hef den 20stenNovemberzjn hoofdkwartieruaar
leger en van het volk had aangewakkerdj Briinn,vanwaar hj zjne tegenstanders,die
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-n werd voorts het besluit uitgevaardigd
intusschen hunne hoofdmagt hadden bjeen- Berlil
getrokken, naar het voor hem gunstig gele- omtrent het continentaalstelsel, desgeljks
gen slagveld van Austerlitz lokte.De Drie- eene vruchtzjnerhartstogteljkeverblinding.
keizersslag van 2 Decembereindigde met de DevredesvoorstellenvanPruissenweeshjvan
vernietiging van het leger der Bondgenooten, dehand.IntusschenverwierfhjinPolen W aar
en de wapenstilstand,hierop dogrden Keizer hiJ- in Decem ber 1806 binnendrong, nieuw e
van Oostenrjk in allerjl gesloten en den bondgenooten door de belofte,dathj aldaar
26sten December door den Vrede van Pres- het zelfstandig volksbestaan z0u herstellen.
burg achtervglgd,voltooide de zegepraalvan Het was hem evenwelnietvergund,rustte
Napoleon.Zonder vrede te sluiten met Rus- nemen in de winterkwartieren;in Januarj

land verliet hj den 27sten December Schön- 1807moesthj zich metzjnuitgeputlegergebriintt en bevond zich den 27sten Januarj reed maken t0t een nieuwen veldtogttegen
1806 weder te Parjs.Om aan zjneverove- de Russen. Den Tden en 8stenFebruarj had
ringen doo1' familievcrbindtenissen de meest

bj Eylau de bloedigeveldslaqplaats,waarin

mogeljke hechtheid te geven, deed hj zjn N apoleon in w eerwil van zpne ontzettende

B
tiefzoonE'
apnede.
fdt
dfx/
lcrst
zi:,onderkoning
van Italië,ln hethuweljk treden meteene
Bejersche prinses, en zjne stiefdochter
Ste
pkanie metden Erfprins van Baden.Zjn

broeder Josepk werd koning van Napels,

Lodewnk Naqoleon koning van Hollandqzjn
zwagerJoachIm A IN Jontvinghetgroothertogd0m Berg,ztjne zusterEliseLucca,Massaen
Carrara.en Panline Guastalla.Een keizerljl
t
familiedocum ent van 31 Maart 1806 verhief
den Keizer t0t hoofd van zjn geslacht,aan
w ien de overige fam ilieleden als vazallen
onderworpen waren. Den 17den Julj 1806
kwam de Rjnbond Onder de beschermheers6happj van Napoleon t0tstand,en hierdoor

verliezen eene overwinning behaalde. De
geestvan zjnetroepen wasgedrukten m 00deloos. Te vergeefs w endde Napoleon nu
pogingen aan, om den Koning van Pruissen
door verleideljke vredesvoorstellen van Rusland te scheiden.I'
riedrielt 'f#rïlFzelvlfff bleet'

getrouw a'
an zjn oosteljken bondgenoot,en

Bennigsen,de Russische veldheer,gafdaaren-

tegen Dantzig prjs,datden 25stenMei1807
capituleerde. Nu k0n Napoleon metzjne geheele legerm agt den tweeden veldslag tegen

de Rt
lssen beginnen,die den 14denJunj bj

Friedland stand hieldenj m aar het Onderspit
moosten delven.D en 26denvielKönigsbergin
de halzden van dcn overwinnaar.Deze echter
werd laatstgenoemdegebiederoverhetgrootste waagde het niet,Over de Niemen tetrekken,
gedeelte van Duitschland.Aanstondsbemoeide maar tflonde zich bereid om vredesonderhanhj zich met de binnenlandsche aangelegen- delingen m et Rusland aan te knoopen. De
heden der Bondstaten, deed er Fransche wapenstilstand van Tilsit,werwaartsNapoleon
instellingen invoeren en Onderdrukte door den19denJunjzjl
zhoofdkwartierverlegdhadj
daden van geweld alle nationaliteitsgevoel, maakte den zlsteneen eindeaan devjande-

bjv.door deteregtstellingvan den bûekhandelaar Palm in Braunau.Nu nam hj het
besluit om Pruissen te vernietigen, dat htJ
lan: verschoond,Ja t0t bondgenoot begeerd
had,terwjlhet door zjne zwakheid gedurende den oorlog van 1805 zjne verachting
en door zjne weifelende politiek zjn haat
had gaande gemaakt. Nadat hj het eerst

ljkheden,en den 25stenhad de zamenkomst
dex beide Keizers plaats?welke overhet l0t
van 0ns werelddeel besllste.N apoleon vleide
de eerzucht van A leœander met de hoop Op

eeneverdeeling van Turktje,op Finland,op
hetmiddelaarsehap in Europa,- in éénwoord
op de heerschappd der halve wereld,bragt
voorts Polen ten offer,wistzjne sympathie

vernederd, daarna door beloften gevleid had, te winnen en haalde hem over om het bonddeed hj eindeljk in den zomer van 1806 genootschap met Pruissen te verbreken.Het
door zjne beleedigingen den oorlog ontbran- aanzoek van koningin Louize, om gunstige
den. Hiertoe bestond geene politieke nood- voorwaarden voor Pruissen te bedingen,w ees

zakeljkheid, - zelfs was die 0Or10g een hj op eene ruwe wjze van de hand. Den

groote misslag. Napoleon echter werd voort- TdenJulj sloothj teTilsitvredemetRusland
gestuwd door zjn hartstogt,diezich in den en den 9den metPrnissen,hetwelk hem het
overmoedigen tool
& van zjne bevelen en halve grondgebied moestafstaan.Later heeft

bulletins en in zjn onheusch gedrag jegens hj er berouw overgevoeld,dathj Pruissen

koningin Loldze Openbaarde. De besturing
van het Pruissische legerwasevenzoo flaauw
a1s de Pruissische staatkunde,en toen Napoleon m et eene armee van 200000 m an inThiiringen viel, kostte het hem weinig moeite,

niet geheelen alvernietigd had.
Door den Vrede van Tilsit was Xapoleon
eene groote schrede genaderd t0t de volvoe-

ringvan zjnplan,nameljk destichtingeener
wereldheerschappj.In midden- en westeljk
de Pruissische magt te verpletteren.Hijbe- Europa was hj een onbeperktgebieder.De
haalde de overwinning in den slag bj Jena; roem zjneroverwinningen hieldderegérende
Saksen werd afvallig van den vernederden Vorsten in toom,en devolkerenjuichtenhem
bondgenoot, en de kleinmoedige vrees der t0e a1s den magtigen zuiveraar van den
Pruissische generaals opende hem den weg Augiasstal der verouderdeinstellingen.Zjne
naarBerljn,waarhj den 27stenoctoberzjn heerschzucht bekreunde zich echter weinig

intogt hield,nadat hj te Roszbach hetm0- om vrjheid en regt,en zjn waan wasz()o
num ent van den gedenkw aardigen veldslag groot,dathj elken tegenstand geringachtte.
vernield en van het graf van Fredrik 11 te W eldra zag hj zich dan o0k op het PyPûtsiam diens degen weggeroofd had. Te renésche Schiereiland in een nieuwen strjd
3*
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gewikkeld.Onder voorwendse!, dathet H0f
te Lissabon zamenspande m et Engeland,
zond Napoleon een leger naarPortugalonder
aanvoering van Jwnot,dieer den 3osten No-

vember1807zjn intogtdeedin dehoofdstad.
Koning Joao F.
fnam de wjk naarBrazilië.
De treurige magteloosheid van Spanjeen de
zwakheid van koning KœrelIV ontnamenaan
Napoleon schier e1k voorwendselom datland

tebezetten.Niettemin nam hj hetbesluitom
de Bourbonn van den troon te stooten,zoodat
hjin vollenvrede in hetbegin van 18080nderscheidene divisiën naar de overzjde der
Pyreneeën zond.Daarbj kwam hem debinnenlandsche oorlog uitstekend te stade.Karel
IFM, door de paleisrevolutie te Aranjuez den
19den Maart gedwongen om afstand te doen
van den troon ten behoeve van zgn zoon

Ferdinand, riep N apoleon te hulp, en deze,
als scheidsregter optredend, ontbond vader
en zoon naar Bayonne.Beiden gaven daaraan gehoor en liepen in den strik.KarelTF
deed den 5den M eiafstand van den troon ten
gunste van Napoleon,en Ferdinand FJ.f,dool.
bedreigingen in de engte gebragt,stond des-

en herstelde Joseph op den troon. Daarna

rukte hj deEngelschen tegemoet,dieinmiddels in Spanje warengevallen,en dreefhen
terug naarValladolid,doch bj detjding van
Oostenrjkskrjgstoerustingenliethj denstrjd
in Spanje over aan koning Josepl
t en aan
zjne generaals,en verscheen den z:stenJanuarj 1809 wederte Parjs.
Hier vond hj zelfs bj zjne getrouwste
aanhangers misnoegen over zjne grenzelooze
eerzucht, en F/ICAJ en Talleyra3td bespra-

ken den waarschjnljkenvalvan hetKeizerrjk.00kinhetlegerheerschteontevredenheid;
de krjgstucht was verslapt,ruwezelfzucht
had zich van de gemoederen meestergemaakt,
en roûfgierigheid en lafheid openbaarden zich

op eene schrikwekkende wtjze.Tevens vloeiden de geldmiddelen minderovervloedig.Niettem in bragt Napoleon, geholpen door den

Rjnbond, weldra een groot leger bjeen,
waarmedehj aanstondsnaarZuid-Duitschland
trok,n0g voordatOostenrjk den oorlog verklaard had. Daardoor overrompelde hj de
Oostenrjksche veldheeren; den 17den April
kwam hjteDonauwörth,concentreerde zjne
geljks al zjneregten aan den overheerscher troepen,tastte de Oostenrjkers aan en veraf.Deze zorgde nu,dat zich te Bayonne een dreef hen,na een strjd van 5 dagen,met

aantal aan hem verknochte Spaansche grandes,arabtenaren en geesteljkent0teenealgemeene deputatie vereenigde,welke 'sK eizers
broeder,den koning van NapelsJo8eplt.& lzlparte, tot koning verlangde en het ontwerp
eener nieuwe grondwet bewerkte. In het

een verlies van 50000 man naar Bohemen.

Den 13denAieitrok hj voordetweedemaal

binnen de wallen van W eenen.Had de aanvang van den oorlog n0g eenige bezorgdheid

bti hem gewekt, thans gaven zjne bulletins

getuigenis van den trots des overwinnaars.

Hj overlaaddezjnevjandenmethoon,prikkelde de H ongaren t0t opstand en ontbond
de oostenrjksche landweer.Den 17den Mei
w erd door hem te W eenen het besltlit genomen. dat de Kerkeljke Staat met het
Fransche Keizerrjk vereenigd en de Paus
naar Frankrjk gebragt z0u worden. Toch
hadden zjne veldheeren in Italië,Polen en
Tyrolaanmerkeljke verliezen geleden,en hj
zelf bevond zich in den tweedaagschen slag
btj Aspern (21 en 22 Mei)aan den rand des
verderfs. Op den 22sten hield hj tegen zjne
ren. Dientengevolge trokken de veroveraars gewoonte een krjgsraad en vielna den slag
over de Ebro terug en nam Josepl
tde wjk in een diepen slaay,terwjlhetlegerzich op
uitMadrid (30 Julj 1808).Tevenswerden de het eiland Lobau ln een hacheljken toestand
midden van Junj kwam Josepltte Bayonne,
waarde Spanjaarden hem huldigden,en den
zosten van die maandhield hj zjn intogtin
Madrid.Op die wjze werd de verovering van
Spanle met list begonnen en vervolgens te
vuur en te zwaard voortgezet,maarde a:oop
beantwoordde niet aan zjn wensch. In den
aanvang hadden de Spanjaarden de Franschen
alsbevrjders ingehaald,- nu echter grepen
zj naardewapensennoodzaakten den zlsten
en 24stenJulj degeneraalsDMpontenDffour
met 18000 Franschen bj Baylen tecapltulé.

FranschendoordeEngelschenonderW ellinyton bevond.Aartshertog Karelechtermaaktegeen
uit Portugal verdreven.Nu zocht zich Napo- gebruik van de behaalde voordeelen,zoodat
leps,daar 00k Zweden hem bedreigdeen O0s- Napoleon zich vereenigen kon metde Italitenrjk zich ten oorlog toerustte,te verzeke- aansche arm ee onder Elt-qène, die aan aartsren van devriendschap van keizerAleœanderI hertog Johann bj Raab eene nederlaag had
van Rusland en hield methem van den 27sten toegebragt,waarnahjwedertebeschikkenhad
Septembert0tden 14den Octobereenepersoon- over 150000 man met400 kanonnen.Hj verljke zamenkomst te Erfurt,alwaar ook de nieuwde na eene rustvan 6weken denaanval

Vorsten van den Rjnbond gedeelteljk zelven en behaalde den 5den en Gden Julj op de
verschenen en gedeelteljk zich door hunne Oostenrjkerseenebeslissendeoverwinningbj

W agram. De wapenstilstand te Znaim en de
vredesonderhandelingen te W eenen maakten
zelfsJegensAleœandermetkwetsenden hoog- nu een einde aan den oorlog. De Vrede van
m oed gedroeg.Nadat de beide Keizers elkan- W eenen (14 October 1809) kostte Oostenrjk
troonopvolgers lieten vertegenw oordigen, om
hulde te bieden aan den imperator,die zich

der de gemeenschappeljke heerschappj over
geheel Europa gewaarborgd hadden, jlde
Napoleon naar Frankrjk, om aan het hoofd
van 80000 man naar Spanlè te trekken.Hier
behaalde hj onderscheidene overwinningen,
hield den4denDecemberzjnintegtinMadrid

een grondgebied van 2000 D geogr.mjlen
eenehoogeoorlogsschatting,terwjlhettevens

alle gemeenschap met de zee verloor.Even-

wel begon thans de gevaarljkste vjand van
den veroveraar te ontwaken,nameljk delang

onderdrukte volksgeest. Er ontstonden volks-
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bewegingen in Tyrol, geheime zamenspan- XTweeden Poolschen O0rl0g'' aankondigde.
ningen in Duitschland,en de zuchtnaar 0n- Hoewelhj demoejeljkheden engevarenvan
afhankeljkheid vond hare openljke verkon- een veldtogt in het woeste,uitgestrekte land
digers en verdedigers.
in hetgevorderdeJaargetjde nietontveinsde,
Napoleon bevond zich thansop hettoppunt hoopte hj doorzjne vermetele onderneming,

zjnermagt,en zjnezelfvergodingkendegeene nameljk door een togt naar de heiligestad

grenzen.Voorhem haddemogeljkheidreene Moskou,zjne vjanden schrik aan teJagen,
perken; wat hj wilde, moest geschleden.
Terwjl hj in hoogdravende woorden de 0noverwinneljkheid van zjn rjk hemelhoog
verhief, trad hj alle goddeljke en menscheljkeregten metvoeten.Elketegenstandpxikkelde zjn hartstogt. Nadat hj in 1810 het
koningrtjk Holland,alsreen doordeFransche
rivieren aangeslibd land'', en de D uitsche

terwjlhtjzieh daardoorden wegopendenaar
Indië. Het leger, waarlnede hj den 24sten
Junj over de Niemen trok telde450000man,
Duitschers,Nederlanders,Italianen,Franschen,
Polen,Zwitsers,Spaqjaarden en Portugézen.
Zonder belangrijken tegenstand bereikte hj
svilna den 28sken Junj.De Russische aanvoerders Bavelay de Tolly en Bagration han-

Noordzeekusten bj Frankrjk had ingeltjfd, delden slechtsverdedigenderwjzeen trokken
strekte het Keizerrjk zich uitvan de Ioni- achterwaarts in het uitgestrekte rjk,niet:
sche eilanden t0t aan de Oostzee,telde 130 danwoestenjen engebrekachterlatende.Eerst
departem enten en bevatte meerdan 100 mil- bj Smolensk hieldendeRussenstandenlegden
lioen inwoners.Om dituitgestrektgebied aan

bezetting in de versterkte stad.Doordeover-

een zoon over te dragen,liethj zieh schei- winning van 17 AugustusveroverdendeFranden van zjnekinderloozeqemalin Josqpbine, schenintusschennietsandersdan een metljen nadathj in Rusland ln zjnehuweljks. kenbezaaidei
lpl
linhoop.TeSmolenskkwambj
aanzoeken teleurgesteld was, trad hj den Napoleon een Oogenblik hetdenkbeeld op,om
lsten April1810 in den eehtmetaartshertogin aldaar de winterkwartieren tebetrekken;im M aria Zovizc,eenedûtl
htervankeizerFrans1. mers de ontevredenheid zjnergeneraalsnam
Nu werden alledoorde Revolutie verwûrvene bj den dag t0e, en de versmelting van zjn
vrjheden ter zjde geschoven en dealoude leger door gebrek, ziekten en aanhoudende

vormen van het monaxchale ttjdperk,de Hofetikette,deerfeljke adel,deridderorden,ja
zelfs de lettres de cachet weder ingevoerd.
Den zosten Maart 1811 schonk zjne gemalin
hem een zoon,die reeds bj zjnegeboorte
den titel van koning van Rome ontving. De

gevechten baardehem zorg.Dehoop,dathj

door de verovering van Moskou Aleaunder I
t0tden vrede zou noodzaken,deed hem ech-

ter voorwaarts rukken.Deslag bj Borodino
aan de Moskwa (; September)ontsloot voor

zjn uitgeputlegerdepoortenvan Moskou,-

inwendige kracht van het groote rjk was doch htlvondereene verlatene stad,entoen
echter niet evenredig aan zjn uitwendigen deze vervolgenseeneprooide<vlammenwerd,
om vang. Het continentaalstelselwerd welis begon Napoleon het vreeseljkevan zjn t0:waar m et de grootste gestrengheid gehand- stand duideljk in te zien.Hetuitzigtop een
haafd, maar veroorzaakte meer schade aan

goed winterkwartier was verdwenen; een,

Frankrjk dan aan Engeland.De onheusehe snelle terugtogt naar Polen had hem n0g
bejegening van den Paus werd algemeen af- kunnen redden, maar hj toefde besluiteloos
gekeurd,- de herstelling der censuur wekte bj debrandende puinhoopen,steedsgunstige
wrevel, - en de ooxlog met Spanje bleef tjdingen tlit Petersburg verwachtend,totdat
eene etterende wond. Geld en sûldaten w er- de vroeg invallende winterhem eindeljknoodden vruchteloos in dien strjd geworpen. Het zaakte den 19den October den terugkeer te
leger verloor daarbj alle zelfvertrouwen en aanvaarden. Den 22sten verlieten de laatste
kw am in een staatvan verwildering.Daaren- Fransche troepen de stad en den volgenden
boven was sedert 1809 de goede verstandhou- dag vloog op bevel van Napoleon een groot
ding met Rusland geschokt,van de zjdevan gedeelte van het aloude Czarenpaleis - het

Aleœander door eene gedeelteljke opheëng Kremlin - in de lucht. Bj het verlaten van
van het continentaalstelsel,en van de zjde M oskou telde het leger,dat evenw elverstovan Napoleon door de annexatie van Olden- ken wasvan paarden voorderuiterjenvoor

burg.Reeds in 1811 gafN apoleon lucht aan

zjn toorn en verklaarde, dathj,almoest
Engeland o0k ongedeerd bljven,hetgeheele
vasteland aan zjn wilzou onderwerpen.ln
Frankrjk werden nieuweligtingenbevolen,de legers der Onderw orpene Staten m oesten

het gesehut, nog 100000 man.Daarna begaf
zich de veroveraar op weg naar Smolensk.
T0taan November had de aftogtplaatsonder
gestadige verliezen,maar toch metorde,doch

h0emeerdekoudetoenam ?destevreeseljker
openbaarden zich de gevolgen van hetgebrek

zich gereed houden,- Oostenrjk enPruissen aan levensmiddelen,zoodathoopenvanljken

zagen zich genoodzaakteenverbondmetFrank- den weg der Franschen aanwezen.Den 9den
rjk tesluiten,- en de Onderhandelinyenmet November bereikte Napoleon met 40000 s0lRusland werden tot aan de voleindiglng der daten en slechts weinig geschut - sederthet

krjgstoerustingen in het vooqjaar van 1812 verlaten van Moskou had htJ 350 kanonnen
gerekt.Den 9denMeiverlietNapoleonParjs, verloren - destad Smolensk.Reedsden13den
ontving te Dresden de hulde der m et hem trok hj verder.De strjd aan de Beresina en
verbondene Vorsten en vaardigde den 22sten

de overtogt over deze rivier voltooiden de

Junj te W ilkowiszki eene dagorde'uit aan vernietiging van het groote leger. Dit was
zjn leger, waarin hj hetuitbarsten van den van de Beresina t0t aan W ilna slechts een
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verwarde hoop van meerendeelsongewapende, afvalligheid van Bejeren om naar Leipzig
uitgehongerde,zichmetmoeitevoortbewegende terug tetrekken,waarhj den 16den October
mannen.Slechts15000,hetoverschotvanbjna het legerder Verbondene Mbgendheden bj
een half millioen, bereikte W ilna. Hier be- W achau met bloedige kèppen deed afdein-

lastteNapoleon,die eindeljk in het29stebul- zen. In zjn blind vertrouwen op de toeletin een gedeelte der waarheid ontslujerd gevendheid zjner tegenstanders knoopte hj
had, daags daarna den Koning van Napels er echter daags daarna onderhandelingen aan,
methetopperbevelen jlde ineenesledeOver in plaats van zich door een snellen aftogt
W arschau,doorSilézië enfverDresdendwars naar deRjn aan eenedreigendeomsingeling
doorDuitschlandnaarParjs,waarhjinden door de vjandeljke overmagtteonttrekken.
nacht :an den 18den op den 19den D ecem ber De Volkerenslag d
ge
leve
rd
en
&e
ve
ze
rd
n(
18
Oc
tobe
r)op
wade
ren
onverwacht aankwam. D00r een ongeschokt laatsten dag van
vertrouwen Op de toekomstvoor te wenden, de bekwaamheid van Napoleon en de dapperzocht hj den indruk van zjn rampspoed te heid der Franschen niet in staat, Om de
verzachten. Hj verklaarde in devergadering krjgskans te keeren. Den 19den Odober bevan het W etgevend Ligchaam,dathj geen vond de lreroveraarzich opdenterugtogtnaar

anderen dan een voor Frankrjk eervollen
vredez0usluiten,enroemdedeonuitpt
ltteljke
hulpbronnen van hetKeizerrjk envan deafhankeljkeStaten.Meerdan een halt
'millioen

Frankrjk; den 3osten daaraanvolgende brak
hjbj HanaudooreenOostenrjksch-Bejersche

werden zjoverdeRjngezondenengedurende
den marsch geoefend en van w apenen voorzien.Napoleongafbljken van zjn veldheerstalentin de snelheid zjnerhandelingen,z00dat hj het eerst en met eene aanzienljke
overmagt in het strjdperk verscheen.Den
15den Aprilverliet hj Parjs en reeds den
24sten was hj met 150000 man te Erfurt,

de uitputting der krac,
hten van Frankrjk
uitersthagcheljk.Hj zochtechterzichzelven

Bondgenooten, Op wie hj wel is waar de
overwinniny behaalde,maar ten koste van
zware verllezen. Reeds den lsten Junj bereikte hj de Oder, maar Om tjd te winnen
voor zjne verderekr'
jgstoerustingen,sloothj

sllitend tegen den yersoon van Napoleongeriçtwas, streed htl alleen tot behoud van

manschappen w erd in het begin van 1813
weder onderdewapensgeroepen.Ongewapend

legerafdeeling heen,aangevoerd door W rede,
kw am den zden November te M ainz en bereikte den gden November St.Cloud.
Nu was de toestand van Napoleon wegens

en anderen dienaangaande te misleiden.Toch

herstelde hj veiligheidshalve Ikrdlnand FTT
0? den SpaanschentrconenontsloegdenPaus
ultzjne gevangenschap.Devredesvoorstellen
derVerbondene Mogendheden weeshj echter

hardnekkig van de hand.Toenmenvoorts in
rukte den lsten M ei voorwaarts naar W eis- hetW etgevendLigchaam inverzetkwam tegen
zenfeld en noodzaakte doorden slag bj Li
it- verhoogingderbelastingenentegeneenenieuwe
zen (2 Mei)deVerbondene Mogendheden (de conscriptie van 300000 man,werd de vergaRussen en Pruissen) t0t den aftogt achter de dering aanstonds ontbonden.Erontstond eene
Elbe.Den llden Meihield hj zjn intogtin kloof tusschen het Napoleontisch keizerschap
Dresden en vernieuwde met den Koning van en hetgeteisterde volk,en nadatde VerbonSaksen het Oude bondgenootschap.Den zosten dene M ogendheden in het manitbst van 1Deen zlsten stond hj bj Bautzen tegenover de cember verklaard hadden, dat de Oorlog uit-

zjn troon.In weerwil van alle m oeite kon
hj tegenoverdevoorwaartsrukkendevjanden

slechts een leger van 70000 man in hetveld
den w apenstilstandvanPoischwitz.Thansw as brengen. De misslagen zjner tegenstanders
voor Napoleon een geschiktoogenblik aange- wist hj echter op eene talentvolle wjze tot
broken, om een dnurzamen vrede te verwer- hunne vernedering te gebruiken, maar hj
ven,waartoe oostenrjk zjnetusschenkomst verzuimde het,een eervollen vredetesluiten.

Den 29stenJanuarj tasttehj Blûeher aan bj
deren hem voorwaardenzouden voorschrjven, hj den lstenFebruarj bj La Rothièregeslaen hj koesterde de hoop,dat hj dooreen gen, maar hj behaalde de overwinning op
beslissenden slag zjne tegenstanders t0t0n- het korps van Blûelter in de gevechten van
derwerping z0u brengen.Zoodoende weeshj Champeatlbert, Montmirail, Etoges en Vaude voorstellen van M etternicltvan de handen champs (11- 14 Februarj) en bragt daarna
dwong Oostenrjk om dezjdederVerboudene denKroonprinsvanW iirtembergbjMontereau
pken.De vredesvoorstellen van het
Mogendheden te kiezen.Nu aanvaardde hj aan het wde worsteling tegen de groote Europésche congrèste Châtillon sloeghj metverachting
coalitie, bestaande uit Rusland, Engeland, af,en de oorlog ontbrandde op nieuw.Thans
Pruissen, Oostenrjk en Zweden.W él be- evenwel verliet de voorspoed de zjde van
haalde hj eene glansrjke overwinning bj Napoleon.Hj werd bj Laon (9en 10Maart)
Dresden (26 en 27 Augustus),maardezewerd door Blûel
ter teruggeworpen;nu trok hj op
verduisterd door de nederlaag van Owdinot tegen de armee van Sa warzenberg, maar
bj Groszbeeren(23 Augustus),vanMaodonald waagdehetnietdezeaantetasten.Plotseljk
aan de Katzbach (26 Augustus) en van FJv- nam hj hetbesluit den vjand in den rug te
damme bj Kulm (30 Augustus)j terwjl de vallen,debezdtingdervestingen aan deRjn
Engelschen onder Wellington uit Spanle in en deMoezelmetztjnestrjdmagttevereeniFrankrjk vielen. Voorts drongen hem de gen en het volk in opstand te brengen.De

aanbood.Zjneonverzetteljketrotschheidkwam

echter in verzettegen hetdenkbeeld,datan- Brienne en dreefhem op de vlugt.W élwerd

overtogt van Bliielter over de Elbe en de

Verbondene Mogendheden trokken inmiddels
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voortnaarParjs,terwjlNapdeon,doorhet illde Golfvan St.Juan.Hj begafzich niet
ruiterkorpsvanWkntxinqerodeomtrentdebewe- naar het koningsgezinde Provence,maartrok
gingen der vjanden mlsleid,zich oostwaarts door het gebergte naar het Dauphiné,waar
begaf,den 23sten MaartSt.Dizier,den Qssten hetvolk hem metonverschilligheid begroette.
Bar sur Aube bereikteten den Q7sten oprukte Eerst vôsr Grenoble gelukte het hem door

naarVitry.Hierontving hj inlichtingenaan- den invloed van zjn persoon een regiment
gaande den togtderVerbondeneMogendheden van hetKoninkljke leger aan zjne zjdete
naarParjs,zoodathj zjne troepen metver- brengen) waarna hj den Tden Maart die vessnelde marschen deed terugkeeren en zelfzieh ting binnentrok.Driedagen laterbereiktehj
bj de voorhoede bevond.opeenigeuren af- Lyon,toefde er eenige dagen en nam erdoor
stands van Parjs echter bragt een koerier 9 decreten wederom bezitvan hetoppergezag
hem de tjding van de capitulatie derhoofd- in Frankrjk.Do0r de afvalligheidvan Ney,
stad,waarophj zichnaarFontainebleau be- die hem op niellw zjne diensten aanbood
gaf,waarhj zich aan hethoofd bevond van (14 Maart), zag h.
j zich daarin bevestigd.
60000 man.Aanvankeljk was hj van plan Niettemin vertraagde hj opzetteljk zjn toqt
o1
'
n den strjd voort te zetten,maarhj liet naar Parjs,Om aan deBourbonsgelegenheld
hetvaren,toen hj de Onverschilligheid des te geven t0t de vlugt.Eerst den Qosten Maart
volks, de ontevredenheid der besturen, de des avonds te 8 uur bevond hj zich op de
afvalligheid zjller generaalsen het verraad Tuilerieën.
van zjne trouwstedienaren opmel'kte.Nadat Nadathj nletbewonderenswaardigenspoed
de Senaatden lstenAprildenKeizervervallen *het Keizerrjk hersteld had,riep hj vrjzinhad verklaard van den troon,deed Napoleon nige mannen,zooals Carnottaan zjnezjde)
daarvan afstand ter gunste van zjn zoon, ten einde door eeneliberalegrondwetdegunst
doch later, op aandringen der Verbondene te verwerven der eonstitutionélen en republiMogendheden,onvoorwaardelgk.Daarentegen keinen.Voortsrigttehj t0tde buitenlandsche
w erd hem het eiland Elba als vorstelzdom , Mggendheden deverzekering van zjnevredehet behoud van den keizerljken titelen een lievende gezindheden. Zjne vjanden echter
Jaargeld van 2 millioen francs toegekend, hadden onder den indruk van den schrik,
terwjl400 man uitzjnegard:hem alsvrj- door zjne vlugt van Elba veroorzaakt,den
willigers konden vergezellen. op den zosten

April nam hj te Fontainebleau afseheid van
zjne garde en begaf zich met de generaals
B evtrand, Deouot en Cambrnnne naar Elba.
Meermalen werd hj gedurende dien togtin
hetzuidendesrjksdot
ll'hetgraauw bedreigd,
zoodathjtOtvermommingzjnetoevlugtmot
zst
nemen.Den 28sten AprilscheeptehjteFréjus
zich in Op e0n Britscll fkegat en stapte den
4den M eite Elba aan land.

De levenswjs van Napoleon aldaar kwam
overeen metdie?welkehjdoorgaansindeTuileriefbn volgde; aan arbeid, ontspanning en
rust wtldde hj de gewone uren. Ztin jver
voor het bestuur van zjn eiland sc.
heen aan
te duiden,dathj er zgne overigeJaren wilde
doorbrengen.Porto Ferrajo werd eerlangeene
vergaderplaats van aanzienljke z'
eizigers uit
alle oorden der wereld. Maar achterhetm Om
der sehjnbare kalmte sloeg Napoleon alle bewegingen in Europa - vooralte Parjsente
W eenen - met oplettendheid gade. Overal
had hj zjne geheime verspieders,die hem
verslag gaven van alle belangrjkegebeurtenissen. Vool'
al vestigde hj het 0og op den

13den M aaxt een banvonnis tegen hem uitgevaardigd en den 25sten hun verbondvernieuwd

t0thandhavingvan denVredevanParjs.De

vrees der Vorsten voor Napoleon en de haat
dervolkeren w aren te groot,dandatmenk0n
afwacllten, of de voormalige veroveraar zich

met een vrjzinnig en vreedzaam leven zgu

vergtlnoegen. Men besloot een algem eenen
00rl0g tegen hem te voeren,zoodathj zjn
troon op nieuw tegen geheelEuropa verdedi-

gen moest.Nadat hj den lstenJunj op het
Champ de Marsde vrjzinnige groudwetsbepalingen van 22 April bezworen,de hulde
derdepartementenontvangeneneenpaardagen
daarna de nieuw e Kqm ersgeopendhad,zonder

evenweldegewenschtegeestdriftbj hetvolk
te vinden,bragt hj alztjne strjdkrachtenbjeen,Om de Verbondene M ûgendheden aan te

tasten,vôördatdezeten oorloqgereedenver-

eenigd waren. llj deed een lnvalin België,
waar zich Blûeher meteen Prtzissisch en WQF
llngton met P0n Bxitsch-Nederlandsch leger

bevonden,versloeg den 16den Junj Blûclter
bj Ligny,terwjlNey verhinderde,dat W elDAICJt?ZI hulp verleende, en tastte dezen den
klimm enden w revel tegen de B ourbons in 18ken J'
unj aan bj W aterloo.Hier woedde
Frankrjk en op de oneenigheden dermagt- een hevige strjd,die welligt00k wegensde

hebbers Op het Congrès te MTeenen. Deze langdul'ige weifeling van N àpoleon ten nadeele
gunstige omstandigheden en de vrees, dat van dezen uitviol,maar zonder de buitenge-

zjne vjanden hem veiligheidsllalvenogafge- wone veerkracht van Blûolter vermoedeljk
legener plaats van ballingschap zouden aan- anderszûu zjnafgelogpen.Immerstoen hj al
wpzen, bragten hem t0t het besluitOm een zjnekrachten inspande,Om deEngelschente
invalin Frankrjk tewagen.ln stiltewerden velmietigen,vielBlûeherhem in deregter:ank,
de voorbereidende maatregelen genomenjen endegehooptezegepraalveranderdeineenevolden 26sten Februarj, nadat zjne garde op slagene nederlaag.Dûoreenesnellevlugtontonderscheidene gehuurde vaartuigen was in- kwam Napoleonternaauwernoodaanzjnevergescheept,kwam hj aanboordvanzjnebrik volgers,d1ezich vanzjnwagen,vanzjnhoed
L'lnconstant''e1&landde,zonderdoor deEn- enz.meester maaktenten bereikte den zosten
gelschon te zjn opgemerkt,den lstelMaart Junj Parjs,waa'
rdegezindheden ten zjnen
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opzigte geheelwarenomgekeerd.Inplaatsvan

zoodat hj zichzelven en anderen omtrentde
geheelFrankrjk op teroepen ten strjde,om beweegredenen zjner daden bedroog en zich
zjn troon tegen de aanvallen van buiten te omhulde m et den glans der vaderlands- en
bescherm en,waren de Kam ers enkelbedacht vrjheidsmin.Volgenszjneverzekeringhadhj
op het behoud deslands.Zj bedreigden den enkel gewerkt om de beschaving en ontwikKeizermetafzetting,Ja,metgevangenneming, keling dermenschheid tebevorderen.W egens
indien hj nietuiteigen beweging zjn gezag gebrek aan beweging,pjnigend ongeduld en
neêrlegde.Op den 22stenJunj dicteerde Na- het vochtigeklimaatwerdhj in Maart1821
poleon zjn afstand van den troon tergunste doodeljk ziek.Van den 15dent0tden 25sten
van zjn zoon Napoleon11 en zond datdocu- April dicteerde hj zjneuiterstewilsbeschik-

m ent aan de Kamers,die hem daarvoor den king, ontving den 3den Mei de heilmiddelen
dank der natiebetuigden.Diepgekrenktverliet derKerk,omdathjverklaardhadalsR.Kahj den 26stenJulj Parjsen begafzich naar tholiek te willen sterven, en overleed den

Malmaison, vanwaar hj aan hetVoorloopig sdenMei 1821 des avonds te 6 uur bj een
Bewind nogmaalszjne diel
asten a1sopperbe- geweldigen storm en ten gevolge van m aagvelhebber van hetlegeraanbood.DeRegéring kanker.Zjn ljkwerdindenblaauwenmantel
wees dit aanbod niet alleen van de hand, gehuld,dien hj bjMarengogedragenhad,en
maar dw ong hem o0k,onder bedreiging van
hechtenis) om t0t eene afreis naar Amerika

den 28sten M ei op eene door hem zelven gekozene plek in het da1Staneteraaxdebesteld.
tebesluiten.Den29stenJunj vertrokhjdiens- Met toestemming van de Britsche Regéring
volgens van Malmaison, doch kwam eerst werd hetgrafden 15denoctober 1840 geopend

den 3denJulj teRochefbrt,vonderdehaven en het vrj we1 bewaarde ligchaam op het
door Engelsche schepen geblokkeerd, maar fregat rLa Belle Poule'' door den prins &
had n0g welkunnen ontsnappen,indien hj JoinvilleovergebragtnaarPartjs,waarhetin

hiertoe ten spoedigste pogingen had aange- eene prachtige kapélin hetHôteldesInva-

wend.Na langeweifeling echtergafhj zich lideslsbjgezet.
overaan de Engelschen en ging,nadathjin
Napoleonwaskleinvangestalte;zjnelengte
een briefaan den Prins.Regentdebescherming bedroeg slechts 1,63Ned.el.Zjn hoofd was
der Engelsche wetten had ingeroepen, den betrekkeljk grooten metkastanjebruin haar
15denJulj aan boord van hetBritschelinie- bedekt,- zjnvoorhoofdhoog enbreed.Zjne

schig pBellerophon'',waarmen hem alsgast oogen,eerst somber en vurig, later koelvan

ontvlng. De pBellerophon''zeilde daarop met uitdrukking,waren licht blaauw ; zjn neus
hem naar de reede van Plymouth,maar op was fjn van vorm ,zjn mond fraaien zjn
last van de Verbondene Mogendheden, die kin vooruitstekend. Zjn gelaat had in het
hem a1s hun gevangene beschouwden,werd algemeen een klassiek-ltaliaansch karakter.

hj naarheteiland St.Helenagebragt,waar Voorts was hj evenredig van ligchaamshj den 16den October aan land stapte.Hier bouw, - in zjne Jongere Jaren bleek en
werd hj als gevangene gestreng bewaakt.In mager, doch later gezet. Hj onderscheidde
December 1815 werd hem te Longwood,op zich door matigheid,en verdroeg m et geduld
de hoogvlakte van het eiland, eene woning honger en dorst en velerleivermoejenissen.
aangewezen.Nadathj deuitputtingderlaatste Zjne bewonderenswaardige talentenalskrjgsmaanden was te boven gekom en,w erd het man zjn algemeenerkend,terwjlhj veelminverbljfaldaarhem weldraonverdrageljk.Hj deraanleghadvoorhetrjksbestuur.Indestaatbetoonde zjn ongeduld en zjneprikkelbaar- kundehandeldehj evenalsin den00r10g;hj
heid inzonderheid jegens den gouverneursir zochtregtstreekszgn doeltebereikenen was
H'
adson Lowe,diezich volgensdeontvangene, niet keurig in de middelen. Hj bekreunde
gestrenge lastgeving m oestgedragen.De deel- zich w einig om de regten van anderen en gaf
genooten zjnerballingschap maakten gedurig zich geene moeite om de belangen en wenplannen voorzjne ontsnapping en noodzaak- schen zjner onderdanen tekennen.Zjn wil
ten door hunne pogingen om geheime betrek- was steeds zjn wet.Bj deregeling van het
kingen m et Europa aan te knoopen en door inwendig staatsbestuur deinsdehj voorgeen
hunne ongehoorde eischen Rkhon Lowe t0t geweld terug.De Staatmoestnaarzjn 00rharde maatregelen,waaroverzj zich alsdan deeleen werktuij wezen,dathj doorhandbitter beklaagden,totdat Lowe alle m edgezel- grepen in beweglng brengen en besturen kon.
1en van Napoleon, m8tuitzondering van Ber- Zjneongemeenegeestkrachtheeftdiemeening
trand en M ontltolon, van St.Helena verwj- tot een stelsel verheven, hetwelk 00k thans
derde.Toen m en Napoleon nietlangerveroor- n0g in Frankrjk doorvelengehuldigdwordt.
loofde zonder militaire bewaking rond te De zedeljke waarde van Napoleon is onge-

wandelen,bleefhj steedstehuis.Niettemin
volharddehj inzjneonvermoeidewerkzaamheid.Hj twjfeldegeenoogenblik aan deherstelling zjnerdynastieopdenFransehentropn;
vooralechterhleldhj zich bezigmethetverledeneen in zjne pMémoires deSteHélène''
stelde hj zjnleven,zjne daden en bedoelingenzoodanigvooralshjzebeschouwdwenschte

twjfeld uiterst gering.Van 1792 afwashj
een zelfzuchtige berekenaar,die zich meester1jk wist te vermommen, zoodat hj tjdgenooten en nakomelingen omtrentzjne wezenljke bedoelingen heeft misleid.T0taan zjn
dood heefthj zich voorgedaan alseen held,
die voor den roem en de grootheid van het
geliefde Frankrjk,voor geljkheid,vrjheid

te zien door de nakomelingschap.De leugen en beschaving oorlog voerde.Zondergeestdrift
was hem t0t eene tweede natuurgeworden, voor de waarheid, maar meteene sluwe be-
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rekening van harekrachthadhj eenigedenk-

Napoleon II1, keizer der Franschen.Hj

den uit den weg geruimd.D aarentegen heeft

6 maanden nadat zgne moeder van haren

beelden deroroote Revolutie opgenomen,om was de derde en jongste zoon van Lodewl
jk
zich het voorkomen te geven van den volein- .fpscztzrfd, koning van Holland,en van H brdiger dier grootsche beweging.Op dien grond fdzld: de .& trl/zlrzltzï.ç,de stiefdochter van Naheefthj in de door hem overheerde landen poleon1,en wel'd geboren in hetPalaisRoyal
vele verouderde misbruiken en ongeregtighe- teParjsop den zostenApril1808,omstreeks

hj in Frankrjk deaanyevangenstaatshervorming vergiftigd en vernletigd en het volk van
dez0obloedig verworveneregtenberoofd.Hj
bezat voorts geene ware beschaving desgeestes,zoodat Talleyrandzeide:youeldommage?

echtgenoot gescheiden was.Hj ontving de
namen Charles .& '?zï.:? doch werd eerst den

lodenDecember 1810pleytiggedoopt.Naden

tweeden va1van hetKelzerrjk nam hjmet
zjnemoedereerstdewjk naarGenève,verqu'un si grand homme ait et
'é simaléleve' volgensnaarAugsburg,waarhj hetgymna(H0eJammer,dat zulk een groot man z00 sium bezocht, en eindeljk naar Arenenberg
slechtisopgevoedl''.In den eersten tjd wist in Thurgau,waar hj onderwjsontving van
hj zich te beheerschenjmaar toen hj met den abbe' Bertrand en van den rOoden repumagt was bekleed, wilde hj zic'
h geenerlei blikein Lebas,terwjlDlfo'
urhem indekrjgsdwang opleggen:zoodatdezwakkezjdenvan kunst inwjdde. In 1831 nam hj met zjn
:,diekortdaarna
zjn karakterduldeljk aan hetlichtkwamen, ouderenbroederNapoleonZpFziq
nameljk zjne kleingeestigeafgunst,zjneC0r- aan de mazelen overleed,jveriqdeelaanden
sicaansche wraakzacht en zjne verregaande mislukten Opstand van M enottiln deRomagna
ruwheid, waarvan inzonderheid zjne beste en werd doorzjnemoederternaauwernood
vrienden veelteljden hadden.Trotlwensmen aan de Oostenrjkers ontrukt en OverNizza
mag nietverqeten,datzjnkaraktergevormd naarFrankrjk gebragt,waarhj slechtskoren gewjzigd lsonderden invloedvan hoogst ten tjd mogtvertoeven.Hjkeerdevoortsover
zeldzame Om standigheden,die hem allengsin Engeland naar Arenenberg terug,waar hj
een tyran der oudheid herschiepen. Hj bezat vele Jaren in afzondering doorbragt, terwjl
voortsde gave om demenschenteblinddoeken. hj in Zwitserland dienst deed als kapitein
Nietslechtsin den tjdvanzjnhoogstenroem , derartillerie.In diedagen gafhj pconsidémaar vooralna zjn dood werd hj als een rations politiques et mllitaires sur la Suisse''
onvergeljkeljk krjgsheld bewonderd. De en rManuel sur l'artillerie''in hetlicht.D00r
deelgenooten in zjneballingsehapop St.He- het overljden van zjn Ouderen broeder en
lena wisten tevens een algemeen medeljden van den hertog van Reiehstadt (1832) werd
te wekken met het treurig einde van zjne hj hethoofd derNapoleontischedynastie,en
schitterende loopbaan; Napoleon w asvolgens terwjlhj alleplannen Om hem op dentroon
hen de grootste held,door den haatder M 0- van België te plaatsen,Om hem met de K0gendheden vernederd,de vriend des volks en ningin van Portugalin den echtte verbinden

de vrjzinnige staatsman. Tn de dagen der enz.van de hand wees,ontwikkelde hj het
reactie werd hj nietalleen in Frankrjk door ideaalvan zjn regeerstelselin zjne rRêveBlranyer en anderen in treFende liederen ge- ries politiques'' een m engselvan despotismus
huldigd, maar ook in vreemde landen,w aar en vrjheid,van volkssouvereiniteiten Keizermen hem vôôr zjn val als een dwingeland ljke almagt, zooals reeds door Napoleon 1
had verfoeid,plaatste m en hem op het voet- aan Frankrjk wastoegezegd.Tn 1836 begaf
stuk der grootheid.D e Napoleon8dienstkwam htJ zich naar Baden-Baden!waar hj betrekmeer en m eer in den smaak.Uit die dagen kingen aanknoopte metoëcleren van hetgarzjn de rMémoires'' van Las Casesafkomstig nizoen te Straatsburg en voorbereidendemaatmet de talrjke vervolgen van O'Meara,M on- regelen beraamde tot een aanslag,waardoor
f/zplozl,Tltibandea.,Durand,.rozlrrïezlzld,Junot- hj de Julj-dynastie wildedoen vallen.InzonHlrtzlfe.:, M eneral, I'ain en anderen.Van de derheid had hj den kolonel Vandreyjkommandant
levensbeschrjvingen van Napoleon vermelden z
jn belangder artillerie te Straatsburg, voor

wj die van Norvinn,van Tltiersenvan W alter

qewonnen.Den28stenOctober1836
leonI''van Lanfrey (1867).DerMémoiresde hem den 3osten voor aan zjn regiment,hetSte Héléne''zjn doorGouryaud en M ontholon welk de hoogdravende toespraak van Napoleon
en depcorrespondancedeNapoleonI(1858- met gqyuich begroette en hem door de stad
Scoffen inzonderheid de rllistoire de Napo- begaf hj zlch derwaarts, en Vandrey stelde

1870? 31 dlnl'' op last van Napoleon II1 in naar de Finkmattkazerne volgde.Hier echter
het llchtverschenen.

werd het 469te regiment van linie door het

Napoleon fJ,een zoon van Napoleon 1.Hj geruc,
ht,dathtleen bedrieger was,weerhouwerd geboren den zosten Maart 1811,ontving den en de Prins zelf in hechtenisgenomen.
bj zjne geboorte den titel van Eonin.
q'
lls Men bragt hem over Parijs naarLorienten
Rome, voorts dien van hertog ran .& ïcFzqgftd f vervolgens zonder procès naar Amerika,z00en werd,daarzjnvaderden22stenJunj1815 datNapoleon voor deze welwillende behande-

te zjner gunste afstand had godaanvan het ling in een briefaan LoldsJ'F
lilY,ezi
jndank
gezag en hj alzoo in naam een paar dagen betuigde.Reeds in 1837 evenwelkeerdehj
KeizervanFrankrjkwasgeweest,volgenseen bj detjdingvan deziektezjnermoedernaar
besluitvan Napoleon 1II van 7November1852 Europa teruq en vest
igde na haren dood
met den naam van Napoleon 11 bestem peld. (3 October)zlch weder te Arenenberg.Toen
HjoverleedteSchönbrunnden22stenJulj1832. echter de Fransche regéring,door denabj-
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heidvan den pretendentverontrust,zjneuitwjzing uitZwitserland vorderde en aan dien
eisch krachtbjzette door eenlegernaarde
grenzente zenden,verliethjinOctobervrjwillig zjne wjkplaats,om ,zooals hj ver-

van zjn oom.De behoudende partj zag er
derhalve geene zwarigheid in, hem in bescherming te nemen,daarzj hem meende te
m ogen beschouwen als een w erktuigvoorhare
bedoelingen.H et w erktuig.bezat echter m eer

klaarde! bloedvergieten te voorkomen, en schranderheid dan zjvermoedde.Napoleongebegaf zlch naar Londen,wélte vreden over droeg zich met de grootste Om zigtlgheid en

eene gebeurtenis, welke hem tot held eener behendigheid;hj verkondigdevrjzinnigebeEuropes
'che verwiklteling verhief.Te Londen

ginselen, m enschlievende en verdraagzam e

leidde hj een loszinnig leven en verkwistte denkbeelden en deed uitkomen,dathj geen

zjn geheele vermogen.Hierleverde hj nop- Bonapartist was,m aar als republikein en a1s
maals eene staatkundire geloofsbeljdenis ln bemiddelaartusschen deverschillendepartjen

zjne rldées Napoléonlennes (1839)'', opge- wilde optreden. Hj bezat veelgezond vermaakt uit de huichelachtige en hoogdravende stand,den tact om zjneplannen te verberuitspraken van zjn oom.HetBonapartismus gen en een taajen wil.Hjbewaardehetstilw as voor hem eene godsdienstm et reliquieën zwjgen,evenalsNapoleonT,maakteniemand
en verborgenheden,en hjzelfsteldezichvoo1' metzjne bedoelingen bekend en luisterdemet
als haren m artelaar. Toen Louis T AiTï.pF: in

belangstelling naar iedersm eening,zonder te

1840 dool'het overbrengen van hetstoffeljk laten bljken Ofhj daarmede instemde.Als
overschot van den verm aarden balling naar redenaarmunttehjnietuit,maarhjlietzich
Frankrjk de Napoleonsdienstzelfbevorderde, door geenerleitegenspoed terughouden van de
Oordeeldehjdentjdgeschiktvooreennieuwen volvoering zjner voornemens. Hj gevoelde,
aanslag.Nadathj onderscheidenegeneraalst0t dat het volk in hetalgemeen verzadigd was
zjne belangen had overgehaald, landde hj van de staatkundige woelingen en alzoo aan
onverwacht met 53 medgezellen op den 5den hetherkrjgen van rustgaarne eengrootdeel
Augustus1840bj Boulogneaan de Fransche zjnervrtjheid zOu ten oFerbrengen.Hjwist
kust, trok den volgenden m orgen in het ge- de gunstte verwerven van delandlieden,van
waad van Napoleon 1 en m et een afgerigten de geesteljkheidenvan deSocialistenenver-

adelaar boven zjn hoofd Onder het geroep: kreeg bj de presidentskeuze 51/: millioen
rVive l'empereurl''binnen demuren van B0u- stemmen,terwjl erslechts11/:waren uitgelogneen poogdedekleinebezettingaanzjne bragtop Cavaignao.op den zùstenDecember
zjdete brengen.Daarevenwelniemandzjne legde hj deneedafOp degrondwetderReytlpartj koosjnam hj devlugt,doch werd in- bliek,hoewel hj zjne presidentsbetrekltlng
gehaald en na het omslaan van zjne bootuit enkel beschouw de als een eersten trap t0t
het
wat
r get
n,
died
enePr
insoge
jare
nZ00 eindigde een aanslag, den keizerstroon. èzerst in het verborgen,
lang t0teenvoorwerpvan maar vervolgens allengs duideljker werkte
spotternj vernederde.De kamerderPairsver- hj door list en huichelarj aan de ondermjoordeelde hem t0t levenslange gevangenis in ning derRepubliek.Terwjlde volksvertegende vesting Ham.Hj toefde er in gezelschap woordigers hunnen tjd m6tpartgtwistendoorvan zjn medepligtige dr. Connean en werd er bragten, plaatste Napoleon zjne aanhangers
metde meestewelwillendheid bejegend.Tot in hetleger en in burgerljke ambten en wist
de geschriften,welke hj er opstelde,behoo- de geesteljkheid aan zjne zjde te brengen
ren:rFragmentshistoriques(1842)'',- rAna- door den Paus te ondersteunen tegen de R0t (1849)en den burgerstand
lyse de la question dt
1 sacre (1842)1'? en meinsche Republiel
Extinction du pauperisme''.Naeenevdf
jarige doarhetvooruitzirtop een duurzamen vrede
gevangenschap ontsnapte hj,yeholpen door en op een krachtlg beheer. Aveldra echter
Connean, den 25sten Mei 1846 ln metselaars- kwam hj in botsing methetW etgevend Liggewaad onder den naam van Badinguet en

chaam. Volgens de grondwet mfyt hj niet
begafzich naar Ençeland,alwaarde tjding herkozen worden,en toen de Natlonale Verder Februarj-revolutle van 1848 hem weder gadering hare herziening van de hand wees
opwekte t0t staatkundigewerkzaamheid.Hj (19 Julj 1851),beschikking over de troepen
sneldeaanstondsnaarParjs om zjne diensten verlangde en eenederdetractem entsverhooging

aa: te bieden aan het Voorloopig Bewind, van N apoleon weigerde,volgde in den nacht

maar ontving het verzoek om Frankrjk te van den lsten op den zden December 1852 de
verlaten.N apoleon gafhieraan gehoor en wees heimeljk voorbereide staatsstreek,die Frank00k in Aprilen Junj eene benoeming t0t1id rjk plotselijk onderwierp aan eenemilitaire

van de Nationale Verradering van de hand. dictatuur.lietverzetderrepublikeinschepartj
Toen echter de Republlek telkensop nieuwe

moejeljkhedenstuitteen demeervermogenden
in Frankrjk bovenal herstel der orde ver.
langden,achttehj zjn tjd gunstig en toen
men hem op nieuw te Parjs en in 4 departementen t0tafgevaardigdekoos,verscheen hj
den 26sten September 1848 plotseljlt in de
Nationale Vergadering. W at htj t0t op dien
tjd gedaan had,was weinig geschikt om
groote verwachtingen te wekken,zoodatzjne
kracht alleen voortvlneideuitden krdgsroem

werd vernietigd door inhechtenisneming,ballingschap en een bloedig straatgevecht. De
vergtlizing der grondwet moest nu goedgemaakt worden door een beroep Op hetsouvel'eine volk,dathem den zostenDccemberm et

71/g milliot
m stemmen tOt president verkoos

vooz'een tjdperk van 10Jarell.De meerontw ikkelde klassen waren echternietter stem-

bus opgekomen, en Napoleon vestigde zjn
gezag voorloopig op de geesteljkheid, het
leger en de landeljke bevolking.Den 14den
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Januarj 1852 werd denieuwegrondwetafge- liaan Orslni(14Januarj1858),welke,evenals
kondigd, welke werkeljkheid gaf aan de vroeger die van Pianori en van Bellamare,
XIdées Napoléoniennes''.Het souvereine volk mislukte, bragteene aanmerkeljkeverandeverkreeg bet regtvan verwerping en bekrach- ring in dekeizerljkepolitiek.Hetprogramma
tiging,de Senaaten hetW etgevendLigchaam van deze werd nu de bevrjding deronderdatvan beraadslaging,en aan hetOpperhoofd drukte volkeren,en nadathj zich in betrekvan den Staat werd eene groote uitvoerende king gesteld had metCavowr,trok hj in het
magt toegekend.Het was duideljk genoeg, voorjaar van 1859 tegen de Oostenrjksche
dat N apoleon den titelvan Keizer begeerde, heerschappj in Italië tevelde!behaalde lauwaarmede00k deslaafscheSenaathem wenschte weren bj Magenta en Solferlno en onttrok
te begroeten.Zjn militaire hofstoetgeleek op zich aan de dreigende verwikkelingen door
dien van het Keizerrjk, en 0ok de feesten, den onverwachten Vrede van Villafranea
welke hj gaf,herinnerden aan die van zjn (11Julj).Nu bevondhj zich ophettoppunt
oom.Op eene reis naarhetzuidenvanFrank- zjner magt. Hj had de grootste Mogendrjk legdehj erzich opt0e,Om f
lebevolking heden getuchtigd en aan Frankrjk wederom

overalmetdat denkbeeld gem eenzaam te ma- het overwigt ln Europa bezorgd.De geheele
ken, zoodat gedurig het geroep weergalmde: werel
d luisterde steeds met gesyannen aanXVive l'empereurl''Dit werd dan ook door dachtnaar de geheimzinnigevolzlnnen,waar-

zjne vrienden in dedagbladen uitgebazuind,
ten einde de herstelling van het Keizerrjk
a1s een volkswensch te doen gelden.Alsz00danig werd hj doorden Senaatden 7denN0vem ber voorgedragen en den zlsten en 22sten
vandiemaand doorbjna8millioenstemmen
dernatie bevestigd.Den zdenDecember1852
werd hj t0t kelzer der Franschen uitgeroe-

medeNapoleon telken jarede zitting derKa-

derde Frankrjk in eeneabsolutemonarchie;
de vrjheid z0u dan eerst hetstaatsgebouw
kroonen, wanneer het op goede grondslagen
rustte. rot op dat tjdstip toe werden alle

eenheid te beletten en het wereldljk gezag

me
rsopende.Inttlssehenontnam de onwettiye
grondslag van het Keizerschap alle vastheld
en zelfstandigheid aan zjnestaatkunde,daar
hj steeds rekening moest houden met hen,
die hem bj den staatsstreek ter zjdehadden
gestaan.Daarom was hj dan ook gedwongen
om de geesteljkheid,wrevelig over den Ita-

pen met den naam van Napoleon 111.Eene liaanschen veldtogt,t0t verzoening te bewehierop volgende grondwetsherziening veran- gen doorhett0tstand komen derItaliaansche

van den Paus in bescherming te nem en,z00-

dat hj zelfsin 1867bj Mentana in bloedige
aanraking kwam met de Italianen.Hj heeft

regten des volks geschorst,metuitzondering echternoch hierdoor noch doorhetverw erven
van het algemeen stemregt, hetwelk door de van Savoye en Nizza eenigen dank geoogst,
keuze en den invloed der prefecten gem akke- terwjl hj doordehalfheid en dubbelzinnig-

1jk teleiden was.NadatNapoleonerkendwas heid zjnerstaatkundehetvertrouwen van de
door de verschillende Mogenheden, die hem Italianen en van alle vrjzinnigen verloor.
metbljdschap begroettenalsdenoverwinnaar Andere avonturiers, met wie hj door den
van het monster der revolutie#wenschtehj staatsstreek inbetrekkingw asgekomen,maakeene gemalin te kiezen uiteen derVorsteljke ten hem medepliytig aan de zwendelarj van
Huizen,dochtoenzjneaanzoekenschipbreuk het crédiet mobiller en haalden hem over t0t
leden,trad hg den29stenJanuarj1853in het deMexicaansche expeditie,waarbj Frankrjk
huweljk met L'
ugênie,gravin van Teba,eene zou optreden alsbeschermervan hetLatjnsche

Spaansche vrouw ? die hem den 16den Maart ras, om alzoo een tegenwigt in de schaalte
1856 een zoon schonk,Napoleon.:1.4/4/1:Lowis leggen tegenover den Germaansch-protestantJean JO,
Ne'A geheeten.
schen invloed in de'Vereeniqde Staten.DitHoewel Napoleon gedarende de eersteJaren maal echter bedroog hj zich ln zjne berekevan zjn bestuur zich voordeed als een ge- ningen. De verovering van M exico en het

kroonde democraat, plaatste hj zich allengs
in de rj der overige souvereinen en zochtaan
zich zelven de r0l van bemiddelaar bj v0lkenregteljke oneenigheden en aan Frankrjk

stichten van een van Frankrjk afhankeljken

tersche kwestie verschafte hem daartoe de

voerd had.Daardoorwaren echterreedsgroote

keizerstroon in de Nietlwe W ereld wasgeene

z0o gemakkeljketaak alshj zich had voorgesteld,en de burqeroorlog in deVereenigde
hetoverwigtin Europa te bezorgen.De O0s- Staten nam een eln4e voordat hj haarv01eerste gelegenheid en hj maaktedaarvan Op geldsommen verslonden,en tooh moestNapoeeneuitstekende wjzegebruik,om alshand- lepz
) bj de dreigende taal der Vereenigde
haver van het evenw igt van 0nsw erelddeel Staten zjne troepen uit Mexica verwjderen
veler sympathie te verwerven. Hj vervulde en M aœimiliaan overlaten aan zjn treurig
in den Krim-oorlog de hoofdrol; de verove- l0t (1867).Tcrwjl hj in deze ongelukkige
ring van Sebastöpol bevredigde de eerzucht onderneming gewikkeld was,moest hj het
vanhetleger,en Engeland noemde hem zjn zich laten welgevallen,datRusland zjne ingetrouwen bondgenoot.ZelfsOostenrjk dong terventie ter zake Van Polen en Engeland
naar zjne vriendschap,Prt
lissen vertrouwde zjn voorstel t0t eene algemeen congr'
es der
dezaak van Neuchâtelaan zjne bemiddeling Mogendheden te Parjs (Novembex 1863)van
t0e,en in 1856 vergaderden de gezanten der de hand wees,terwjlhj metItaliëde congroote Mogendheden te Parjs,om metdien ventievan 15 September 1864 sluitenenRome
van Rusland over de vredesvoorwaarden te ontruimonmoest.Zjn aanzien bjdeFransche
onderhandelen.De moordaanslag van den Ita-

natie,gevestigd op het Buctès, daalde meer
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en tneer,en deKeizerljkepolitiek werddoor laat t0t toegevendheid besloten had.Geprikde verrassende gebeurtenissen van 1866 een keld door den wrevel der natie liet zich Navoorwerp van spot.Napoleon verwatthtte,dat pal
eonteqen zjn eigen wensch doorzjne gede oorlog in Duitschland z0o lang duren en malin)dle aan de Jezuïeten het ()or leende,
de krachten van Pruissen en Oostenrjk z00- tot een oorlog met Pruissen vervoeren, die

zeer verzwakken znu,dathj zûndermoeite
zjn gebied t0t aan de Rjn zotlktlnnen t
litbreiden. Reeds had hj in Junj 1866 te
Auxerre in zjne rede zich verzettegen de

aan het Pauseljk absolutismus, hetwelk in
de onfeilbaarheidsverklaring op hetVaticaan

zjne zegepraalvierde,00k bj deMogendhe-

den van Europa steun z0u verschafen. Het
verzet Van Gramont in het W etgevend Ligde overwinning bj Sadowazjn geheeleplan ehaam tegen de Spaansche c'andidatuur van
vernietigde.Zjwasalzooeenenederlaagvoor den prins ran Abk zlzpllerzlbezorgdeeen v00r-

bepalingen van het Congrès te W eenenjtoen

Frankrjk.Gebiedsvexgrooting,doorNapoleon wendsel t4t den strjd,welke d00rde H0faan Pruissen voorgesteld, maar door dezen partj met uitbtlndig geluich werd begroet.
Staatafgewezen,kon hjmethetzwaardniet Nyoleon echter was ziek, besluiteloos en
verwerven,omdathj nietgereedwast0tden twpfelmoedig omtrent de toekomst. Gebrek
strjd, zoodat hj zich met den afstand van aan zelfvertrouwen Ontroofdehem alle geestVenetië en met Art. 5 van den Vrede van krachtbj debesturing van hetleger,zoodat
Praag (ten gunstederDeenscheinwonersvan hj reeds den loden Augustllshetopperbevel
Sleeswjk) vergenoegen moest. Te vergeefs nederlegde.Hj bezatnieteensden moed,om
zochthj door de circulaire van Lanalettevan van Metz naar Parjs terug te keeren,maar
10 September 1866 zjne teleurstelling te ver- begaf zich met zjn zoon naar Châlons en
bloemen,en dezewerd n0g yrooterdoorhet voegde zich vervolgens bj den maarschalk
mislukken der pogingen om ln 1867 Luxem- M ae Mahon.De slag van Sédan besliste over

burg bj Fraukrjk tevoegen.Hetbezoek van zjn lot. Nadat het hem niet gelukt wasin
n
ayenoey alle Souvereinen van Europa opde den strjd den dood te vinden, nam btjhet
Tullerieen gedurende degrooteTentoonstelling besluit om te capituléren.roen hj echter
vanlaatstgenoemdjaarschonk daarvoorgeene door een onderhoud met ron Bismarek op den

vergoeding,en het w onderdoend''chassepot- zden 8eptember t0t de overtuiging kwam ,
geweer bj Mentana evenmin.Van dien tjd datde krjgsgevangeschap van hetlerer0naf Tvas het staatkundig gedrag van Napoleon ver
mjdeljk was,vond hj erbezwaarln,als
w eifelend en onzeker. Aan den eenen kant opperhoofd van den Staat vredesonderhande-

bejverde hj zich om zjn réchec''in debl
li- lingen aan te knoopen.Hj durfde deveranttenlandsche politiek w edergoed temakendoor woordeljkheid daarvoor nietop zich nemen,
in overleg m etPruisseneengedeeltevanBelgië

maar deed afstand van het gezag door zich

aan Frankrjk te bezorgen ofweldooreen alskrjgsgevangene overtegeven.Denzelfden
ag werd hj naarW ilhel
m shöhevervoerd,en
oorlog met het gehate Pruissen,waartoe hj d
door de clerieale partj aanhoudend werd op- na het sluiten van den voorloopigen vrede in
gehitst;t0t dit einde w erd hetleger door den Maart 1871vertrok hj naarzjnegemalin en
bekwam en Nielin orde gebragten van chas- zoon, die te Chislehtlrst in Engeland hun
sepotgeweren voorzien,terwjlhj zich op het verbljf hielden, nadat hj geprotesteerd had
naauwstverbond met Spanle,hetwelk echter tegen zjne afzetting, waartoe de Nationale
door de revolutie van September 1868 zjne Vergadering in Frankrjk hetbesluitgenomen
uitzigten naar diezjdevernietigde.Van den had.Hj overleed in Engeland ten gevolge
anderen kant wilde hj dooreenevrjzinnige van eenepjnljke operatie op den 9denJanubinnenlandsche staatkunde hetvolkverzoenen, arj 1873.
waaraan hj reeds in 1860 door een handels- NapoleonIIIgeleekinzjnuitwendigvoûrkoverdrag m et Engeland eene niet genoeg ge- m en weinig op de overige leden der familie

waardeerde weldaad bewezen had.Nadathj Bonaparte.Vooralonderscheidde hj zich van
aan het W etgevend Ligchaam verschillende hen doorzjne bedaardheid,dieweleensaan
regten toegekend en 0ok eene nieuw e w et gevoellooze onverschilligheid grensde.Hj was
achtmoedigen welwillendvanaard,enlegens
op de vereeniging en op dedrukpersuitje- z
vaardigd had,vergundehj nadeoverwinnlng vrienden enondergeschiktendankbaarenvrienvan de liberale oppositie bj de verkiezing deljk.0ok was hj nietmisdeeld vangaven
van 24 Mei 1869 door een Senatusconsult des geestes, hoewel het hem aan geniale
eene belangrjke hervorming aan devolksver- scheppingskracht ontbrak.Hj bezat eene uittegenwoordiging, nameljk het regt om de gebreide kennis en tevens hetverm ogen om
begrooting te beoordeelen,de verantwoorde- zjnedenkbeeldenin duideljkewoorden mede
ljkheid der ministers enz.,en riep den 2den te deelen.Het waszjn ongeluk,dathj als
Januarj 1870 hetministérie Ollirier aan het hoofd eenel'reptlbliek hetBonapartistischstelbewind,hetwelk Frankrjk in een constitu- sel- een onmogeljk mengselvan volkssotltionélen Staat zou herscheppen.Napoleon liet vereiniteit en despotismus - in toepassing
alzoo het Bonapartistisch stelsel der georga- wilde brengen en tevensalle middelen dienst-

niseerde democratie geheelen al varen.Hj baar maakte aan de bevestiging van zjne
bragt daaraan de laatste hulde in het plebis- dïnasti
e.Maar schoone woorden konden den
detvan 8 Mei1870.Een aantalvan 1/cmil- mlsdadigen oorsprong van zjn gezag nietbelioen stemmen,welke in verzetkwamentegen

dekken;de schuld van den staatsstreek werd

het erfeljke keizerschap bewees)dat hj te nietuitgewischten deonverzoenljken traden
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onverbiddeljk tegen hem op.Zjnvalisvooral spoorweg van Toulouse,welke zich hier verdaarom een hoogsttragistsllfeit, omdat daar- taktnaarCette en Perpignan.Zj isde zetel
door bj hetvolk geenmedeljden,maarenkel van onderscheideneregtbanken enconsulaten;
hoon en spot werden gewekt.Toch washj men vindt er eene hydrographische school,
zelf veelminderschuldig dan zjnediep ver- een klein seminarium ,eene bibliotheek?een
dorvene en zelfzuchtige raadslieden.Zjnewer- muséum ,eene Oudheidkundige commissle en
ken zjn onderden tittel:zoeuvresdeNapo- ruim 17000 inwoners (18T3),die zich bezig
leon I1I (1854- 1869j 5 d1n)''in het licht houden metde vervaardiging van groenspu n,
verschenen.T0tzjne kleineregeschriften be- kaarsen,linnen,hoeden enz.,voortsmetbranhooren: nPolitique de la France en Algérie dewtjnstokerj, metaalgieterj, loojerj, ver(1865)''
, pcarte de la situation militaire en werj?pottebakkerj en eenlevendigenhandel,
Europe (1868)''
,- r'
ritresdeladynastieNa- inzonderheid methonig,was,graan en wjn.

poléonienne(1868)'',- rproqrèsdela France
sous le gouvernementimpérlal(1869)'' - en
Forcesmilitairesde la France(1872)''.Zjn
hoofdwerk echter is:pllistoire deJulesCésar
(1865-1866, 2dln)''.- De ertkenaam van
zjne regten en hethoofd derNapoleontische
dynastie iszjn éénigezoon Napoléon Ff
xjàp,
:
Lonls Jean Jt?,
S/ A, geboren in de Tuileneën
den 16den Maart 1856,hetrlfind van Frank-

De stadisouderwetschendoormuren omringd,
maarbeziteenigemerkwaardigegebouwen,en

in haren omtrekvindtmen veleoudheden.Zj
vervielin 1507 aan dë Fransche Kr0011.
Narbonne-Lara (Louis,graafvan),minister van O0rlog in Frankrjk en geboren
den 24sten Augustus 1755 te Colorno in het
hertogdom Parma,waseentelgvanhetSpaan-

sche geslacht Lara, ontving zjne Ogvoeding

rjk''en Ook welLoulon genaamd.Hj ont- aan het H0fteVersaillesytrad in dlenstbj
het Fransche leger, klom spoedig op en be1870 de eerste lauweren in den strjd ver- hoorde t0t de partj der constitutionéle K0werven. Bj Saarbriicken schoot hj den zden ningsgezinden.In 1791vergezeldehjdetantes
Augustus eene mitrailleuse af, doch vlood van den Koni
ng op hare vluqt,doch keerde,
vervolgens met zjn vadervan MetznaarChâ- nadatzj te Germain le Duc ln heehteniswalons en vertrok vanhiorOverBelgiënaarChis- ren genomen,naarParjsterug,bezorgdehaar
ving eene zorgvuldige Opvoeding en z0u in

lehurst.Na den dood vanN apoleonIIIbezoe,ht

door een decreet der Nationale Vergadering

hj de artillerieschool te W oolwicll, en bj de vrjheid en bragt beiden naar Rome.Na
zjne meerderjarigheid (16 Maart1874)werd zjne terugkomst benoemde de Nationale Verhj door de Napoleontische partj Onderden gadering hem t0t veldm aarsehalk,en de K0naam van Napoleon 1V m et alle plegtigheid ning belastte hem in Decembervan datjaar
t0tpretendent verheven.Sedert dien tjd en metde portefeuille van 00rl0g.Hj bezocht
vooral in de laatste maanden (sedert16 Mei daarop de kust- en grensvestingen en orga1877) is hj de hoop der Bonapartisten in niseerde 3 legers onder Roeltambean,Zvckzldr
Frankrjk.
en Lafayette.Daar men hem wegensdeinN arbada ofNerboedda (naarhetSanskrie- voering eener gestrenge krjgstuchtlastigvielj
tisch Narmada, pDe liefeljke'
') is de naam nam hj den lodenMaartzjnontslagenbegat
'
van eene rivierin hetBritsch-lndischeKeizer- zich naar het leger, totdat de Koning hem
t
er
t
l
gr
i
e
p
,
om
maat
r
egel
en
t
ege
n
den
dre
i
ge
nrjk.Haar da1wordtbeschouwd a1sde grens
tusschen het landschap H indostan ten noorden den opstand te nemen. Hj kwam echter te
en Dekkan tenzuiden.Zjontspringtterhoogte laat en w erd den lodenAugustusaangeklaagd,
van ruim 1000 Ned. el boven de zee op de waarop hj,geholpen door madame de ,
W/FJ:
hoogvlakte van Am arkantak,het gebied van de wjk nam , eerst naar Londen,toen naar
den Radla van Rewa en stort na een 100p Zwitserland en eindeljk naarSaksen.In 1800
van bjna 1300 Ned.mjl zich uitin de baai maakte hj gebruik van de uitgevaardigde
van Cam bay. W atervallen, stroomversnellin- amnestieom naarFrankrjk terug te keeren,
gen en draaikolken belem meren erde scheep- waarna Napoleon I hem in 1809 t0tluitenantvaart, zoodat deze zich slecr
hts uitstrekt t0t generaalbevorderde en m etstaatkundige zen-

128 Ned.mjlvan haren mond.De Vindhya- dingen belastte. Tot 1811 was hj gezant te
gebergten ten noorden en de Satpoeraketen Miinchen.A1s adjudant van Napoleon 1 nam
ten zuiden loopen langs de rivier, naderen hj deel aan den veldtggtvan 1812,was in
haar hier e1 daar tot op zeer korten afstand 1813 am bassadeur te W eenen, bestuurde als
en vormen schilderaehtige landschappen.Haar Fransch gevolm agtigde de onderhandelingen

vervalvan water bedraagtbjna 1Ned.elop
deNed.mjl,en naden regentjd ondervindt
zj eene aanmerkeljke rjzing.Op de beide
oevers bevinden zich vruchtbare korenvelden,
en aan haren bovenloop heeftmen rjke steenkolen- en jzermjnen.Over deze rivierzjn
2 spoorwegbruggen gelegd.

te Praag en werd nazjn terugkeerkommandant van de Saksisehe vesting Torgau, waar

hj weldra door het korps van generaal
Tauentzien was ingesloten.Hj overleed aldaar
ten gevolge van een va1met zjn paard op
den 13den Novem ber 1813.
N arcexne (C!sHc9NO9),een alkaloïde van

N arbonne,eenearrondissementshoofdstad opium , vormtprlsma's zonder kleur ofgeur,
in het Fransche departement Aude, wordt smaakt aanvankeljk eenigzins bitter, lost
d00r het Kanaal van Narbonne in 2 deelen moejel
jk op in koud,remakkeljkerin warm
(La Cité en Le Bourg)geplitst,staatdoordit water en in alkohol, ls nietvlugtigyvormt
kanaal met deM iddellandsche Zee en m ethet metzuren kristalliseerbare zouten,w erktzeer
Canal du Midi in verband, en ligt aan den narcotisch en pjnstillend en verwektreedsin
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geringe hoeveelheden een rustigen slaap. de familie der Valerianeën, alsmede van de
N areis (NardssusL.jisdenaam vaneen daaruit bereide olie. De Arabische nardusis
plantengeslacht uit de fam ilie der Am arylli- waarschjnljk Andropogonlcrtff
x.
s,- de Itadeën. Het onderscheidtzich door een bloem- liaansche onze lavendel,- en de Indische
dek met een 6-deeligen zoom en met eene Nardostachys JatamansiDee.Uitden welrielangebuis, waarop dekortemeeldraden zjn kenden wortelvan laatstgenoem deplantw erd
ingeplant.Aan den mond der buis vindtmen de kostbare nardusolie der ol
zden bereid.Zie
een vleezigen,min ofmeersterk ontwikkelden voorts onderB orstel-qras.
krans.T0tde soorten behooren degewonenarN arenta (De),bjdeOudenNaroOfNarbo

cid(N.pseudonarcissus L.) met ljnvormige, genaamd,iseenerivierin Dalmatië.Zj ontvlakke bladeren,alleenstaande,gele bloem en springt op hetIngliava-gebergte,bereiktDalen een grooten,klokvormigen,langsdenrand matië bj Metkovich,verdeeltzich bj hetfort
gekartelden krans,

N arcissns Ftxzd/fl L. Opusin2takkenenstortzichuitmeteen12-tal

met schermsgewjs vereenigde, welriekende armen tegenover het schiereiland Sabioncello

bloemen eneen korten krans,- N.J'
pzlgzllcL. in de Adriatische Zee. De rivier wordt in
(dejonkielje)metbjnarolronde,priemvormige geheelDalmatië metse,hepen van,100 t0t150
blalerenen kleinerebloemen,- N.poetieusL. t0n bevaren.De verbetering van den benedenof de w itte narcis, metw elriekende bloemen l00p,waardoor m en m oerassen in vruchtbare
en een krans meteen halfgelen en halfr00- landen wil herscheppen,wordt door de O0sden zoom ,- en N.ïdclïcl.v Kern,in Italië tenrjkscheregêri
ng nog altjd uityesteld.

en in het zuiden van Frankrjk groejende, N arowna (De) is eene Russlsche rivier
met ljnvormige, grjsachtig-groene bladeren terlengtevan 73Ned.mjl.Zj ontspringtin
het meer Peipoes en vormt degrenstusschen
en fraajs,zeergeurige bloemen.

N arclssus was volgens de fabelleer een de gouvernem enten Petersburg en Esthland,

schoon Jongeling,een zoon van denriviergod
Cephissu.
nen van den nymfD riope.Toenhj
zjn beeld in eene waterbron aanschouwde,
werd hj in z00 hoogemateverliefd Op zich
zelven, dat de medeljdende goden hem in
eene narcisveranderden.

waarna zj beneden Narwazich uitstortin de
Finsche G01f.Bj genoemde stad vormt zj

een watervalterhoogtevan 51/:Ned.e1,terwjl zj voor '
toverigebevaarbaaris.Zj behoortt0tdevischrjkste rivierenvan Rusland
en hare armen omvatten 48 eilanden. Hare

Narcotica ofverdoorendezdl/àfczztfùk/oz eenigezjriviexisdePljoessa.
Narren is de naam van wanstaltige grapzjn zoodanige, die dewerking derzenuwen
verminderen,belemm erenofvernietigen.Reeds penmakers, w elke zich vooral in de mid-

in betrekkeljk kleine hoeveelheid bedroigen deneeuwen aan de vorsteljke Hoven bevonzj hetleven,zoodatzj t0tdevergiften wor- den,om demagtigen deraardedoorjokkernj
den gerekend.Toeh deinenzj veelalzoowel tevermaken.Zj haddeneen bepaaldgewaad,
t0t geneesmiddelen als t0t verhooging van nameljk een narrenkap met schellen, een
hetligchaamsgenot. Imm ers de meeste volkeren rooken, snuiven ofkaauw en tabak,en
het is toch zeker, dat de daarin aanwezige
nicotine de w erkzaamheid der zeuuw en en

veelkleurigen rok , een grooten halskraag ,een
staf m et schellen of een houten zwaard en
bezigden het voorregt,om allestem ogenzeg-

bilzenkrnid, lûngerltoedskrnLd, nieskrldd, monsïkdkc.p,yevlekte .scAedrlil.t/ en blaa%wzllur in
de geneeskundegebruikt.Denarcoticawerken
verschillend naar gelang van de toegediende
hoeveelheden: in geringe giften opwekkend'
,

vangen. De feestviering bestond vooral in

gen, dikwjls tot verkondiging van harde en
spierenvermindert.Hasjisenopium ,dieaan de scherpe w aarheden.Peter de Grootehad 0nebruikersdeschoonsteèroombeeldenbezorgen, derscheidene narren, en ruim eene eeuw gew orden door honderde m illioenen m enschen leden vond men n0g een naraan hetllofvan
gebezigd.Andere millioenen kaauwen betelof Keur-Hessen.Na dien tjdzjnzj allengsvercoca.DeroodedoornappeldraagtbjdeTndia- dw enen.
nen den naam van krnid der prcztl:zl,Om dat
Voorts vierden de R.Katholieken t0t kort
zj,daarvan een aftrekseldrinkende,degees- vöör de Hervorming het narrenfeenf.Ditgeten hunner vaderen meenen te zien.DeKamt- schiedde bepaaldeljk op den 28sten December
sjadaalwindtzich op metvliegenzwam (Ama- en den lsten en zdenJanuarj en hetdiende
loudeSaturnaliatevernita muscaria).Daarenbovenworden wolfkern, waarschjnljk om dea'

Frankrjk en België in zonderlinge optogten,
ligtzinnige dansen en het zingen van ontuchtige liederen,terwjl zj strekte om eene parodie te leveren op dekerkeljkeplegtigheden

i
n qrootere verdoovend en in n0g grootere onder het bestuur van een narrenbisschop of
vernletigend.Metuitzonderingvan hetblaauw- narrenpaus.Men had daarvanfeestboeken,van

zuurbehooren zj t0thetplantenrjk. Menis welke sommigebewaard zjn gebleven.Reeds
er in geslaagd het werkzaam beginseluit de
planten af te zonderen; het ig bekeàd a1s
atropine,hyoscyamine,digltaline,veratrine,
aconitine, coni
ïne,morghlne,codeïneen daturine, en eene vergiftlging met eene van
deze stolen,kan door de scheikunde worden
aangewezen.
N ardus is bj deOuden denaam van0nderscheidene welriekende planten, vograluit

sedert 633 werden de narrenfeesten doorpau-

sen, bisschoppen en kerkvergaderingen bj
herhaling verboden, maar zj hielden geruimen ttld stand, en de theologische faculteit
te Parjs nam ze zelfs in bescherming.Eerst
in 1544 werd o0k doorhaareen verbodtegen

de narrenfeestenuitqevaardigd en in1552door
een Parlementsbeslult bekrachtigd.
Narses,veldheervankeizerJnstinianw.
n%
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een gesnedene, klein van gestalte en zwak opstand te brengen, mislukte fl00r de geestvan ligchaam j maar schrander van geest en kracht van zjn tegenstander, zoodathj de
onbaatzuchtig van aard, kwam als k
. r
jgsge- wjk moestnemen naar Frankrjk.Eerstin

vangene in hetKeizerljk paleis,maarklom

1842,nadathj te Valenda geland was,be-

allengs op t0t bestuurder van het archief, reikte hj zjn doelen lteerdeterug naarMaopperkamerheer,schatbewaarderengunsteling drid.Nadathj departjderProgressisten,die
des Keizers.Nadat hj zich reeds bj een op- hem bj hetbestrjden van Espartêrohadden
roer,alsmede in den Perzise,hen oorlog 0n- bjgestaan,terzjdegeschoven had,werd hj
derscheiden had,werd hj in 538 met7000 in Mei 1844 eerste minister en hertog van
man naar Italië gezonden,om -Bellsari'
t,stegen Flldzlcït:. Aan het hoofd der M oderados be-

de Oost-Gothen teondersteunen.Hj ontzette vorderde hj nu de readie.Intusschen werd
Ariminum ,doch verlietmetzjne troepen .
Be- hj den lodenFebruarj 1846 totaftreding geR,
slril.s,toen dezeUrbinobelegerde,veroverde dwongen en alsSpaansch gezantnaarParjs
Imola bj verrassing en maaktezieh meester gezonden.Kortdaarna keerde hj naar Madrid
van een gedeelte der provincie Aemilia.Toell
door de verdeeldheid der veldheeren Milaan
in handen der Bourgondiërsviel,werdNarnes
in 539 door den Keizer teruggeroepen,maar

terug om er zich aan het hoofd te plaatsen
van het ministérie van 4 october 1847.K0ningin Cltrisiina onthield hem echteropnieuw

ken,onders/ierp het geheele schiereiland aan
het gezag des Keizers en werd aldaar door
dezen t0t exarch of stadhouderbenoemd.In

ling van een nieuw Kabinetwerd opgedragen,

haar vertrouwen, zoodat hj wederom zjne
na denva1van Belisari'
l
ts(552)opnieuw naar portefeuille moest nederleggen (10 Januarj
Italië gezonden,om weêrstand te bieden aan 1851)ennaarFrankrjkvertrekken.Detjden
Totilas,koningderGothen.Hjversloegdezen werden voor hem eerst wedergunstig,toen
bj Tagina nietver van Gubbio,veroverde de invloed van E.bpartlro en van O'Donnell
Spaleto, Narni, Perugia en Rome,behaalde tegen heteindevan hetjaar1856vernietigd
in 553 nogmaals eene zegepraalOp de Gothen was.Ht keerdetoen (5 October1856)tert
lg
en een Jaardaarnaop deAlemannenenFran- naax Madrid en zorgde dathem de zam ensteldoch omstreeks een Jaardaarna moest hp de

portefeuille nederleggen.Eerst in September

567 verloor hj deze betrekl
ting en bj over- 1864 kwam hj wederom voor den tjd van
leed kortdaarnateRome,nadathjuitwraak- een jaar aan het bewind.Bj den militairen
zuchtdeLongobardenOnderAlboin(568)naar opstand van Junj 1866 streed Narraè'z aan
het hoofd dertrouw gebleven troepen en zag
Italiëgeroeprn had.
N artheclum Hnds.et M oel
zr.isde naam zich daarna belast met fie vorming van een
van een plantengeslacht uit de familie der nieuw ministérie.A1dadeljk trad hj alsdicLiliaceën.De meestbekende soort is F.ossi- tator met kracht op en gaf te kennen, dat

frtwvzzlHnds.meteen stengelterhoogte van hj metallebeschikbaremiddelen den revolu1t0t3 Ned.palm ,ljn-zwaardvormigeblade- tionairen geest in bedwang zou houden.Zelfs
ren, in losse aren geplaatste, zitteizde,van tegenoverwettigen tegenstand nam hj zjne
binnen gele, van buiten groeue 'bloemen en toevlugt t0t willekeur en geweld.Zoodoende
F
lanzig-roodachtiggele zaaddoozen. Zj groeit werd hj een jverig dienaar der reactie en
ln Europa op moerassige plaatsen,in Noord- overleed teMadrid den zdst
en Ayril1868.
Duitschland op de heide en in Zuid-Duitseh-

land
N in hr!gebergte.

arvaez (D0n Ramon Maria), hertog ran
der voortreffeljkste generaals en staatslieden
van Sp
anje,geboren den 4den Augustus 1795
'
Valencia en grande van de eerste klasse,een

te L0.la in Andaltlsië,w as de telg van een

adelljken stam , trad in 1814 in dienst bj
de Koninkljke garde,voegde zich na de 0mwenteling van 1820 bj de liberalen, werd
onder Mina in Catalonië gewond,en kwam
eerst na den dood van Ferdinand VII w eder

bj het leger.Hj Onderscheidde zich in den
burgeroorlog niet alleen in den geregelden

N arw a of Narra,eene stad ln hetRussi-

sehe gouNernem ent Petersburg, ligt aan de
Narowa en aan den Baltischen syoorweg en
w as t0taan 1864 eene sterke vestlng.Zj bestaat uit de eigenljke, dûor D uitsehers bewoondestad en de Russische voorstad Iwangorod m et de bouw vallen van eene in 1592
doo1'de Russen gebouwde vesting.M en heeft
er 5 Grieksch K atholieke en 2 Luthersche
kerken, een progymnasium , een archaeologisch genootschap, een schouw burg en omstreeks 7000 inw oners.Destadismerkwaardig
wegens haren aanzienljken handelin graan,

jzer,ltatoen,w01,petrôleum enz.alsinvoerstrjd, maar 00k in de guerillagevechten, artikelen,en in planken,balken,timmerhout,
vooralin 1836bj devervolgingvan denCar- aloë,olie enz.alsuitvoerartikelen.Denjverlistiechen generaal Gomez.Reedsin 1836werd heid is er voor '
t overige van weinig belang.
N arwal (Monpdon L.
) isde naam vanhet
hj brigadier,enin 1838 kapitein-generaalvan
Oud-castilië en opperbevelhebber van een éénige geslacht uit de zoogdierenfamilie der
reserveleger. rot aan 1840 stond hj aan de Narwals(Monodontia).De ée
'nige genoegzaam
zjde van Espartlrot verwjderde zich toen bekende soort is de gewone narwal of zeemetongenoeyen van dezen envoegdezichbj eenhoorn (* .monoceros L.).Deze is6 of7

dedoorkonlngin Cltristinabegunstirdecama- Ned.el lanq, heeft een schedel,welke op
rilla,van welke hj gedurende20Jaren een dienderdolilnen geljkt,een korten,dikken
hoofdman en aanvoerder was.Eene poging, hals en een l
angwergig,spilvormig ligchaam
door hem in 1841 aangewend,Om Espartlro m et eene in het mldden diep uitgesnedene

te doen vallen doorhetzuiden van Spanjein staartvin en eene kleine borstvin.Zjne huid
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is onbehaard, glad,wit ofgeelachtig wit en dingen behoortde stoomhamer,waarvoorhj
bruin gevlekt.In de bovenkaak van hetman- in 1838en1839eenontw erpteekende,hetwelk
jk t0tvervaardigingvan datwerknetle bevindt zich een groote, naar voren in Frank
. r

uitstekende,spiraalsgewjsgegroefdesl
agtand,
gewoonljk die vandelinkerzjde,terwjldie
van de regterzjde(bj dewjfjeszoowelde
een als de ander)onontwikkeld is gebleven.
Denarwalbewoontde zeehoofdzakeljk tusschen den Tostenen 8ostenbreedtegraad,bjv.

tuig diende.In 1842 verkreeg hjinEngeland

we1eens troepen van honderd aantreft.Hj
voedt zieh met zeeplanten! weekdieren en
visschen;dochzjnelevenswjsisnagenoegn0g
onbekend.In volle zee heeftm en eenigen geharpoeneerd,doch nergenswordtbepaaldeljk
op dennarwaljagtgemaakt.DeGroenlanders
eten zjn vleesch gedroogd en gekookt,het

isvertaald.Eindeljk heeftmen van hem o0k

De walvischvaarders maken zich gaarne van

Hessen-Nassau vormt.
Het voormalige hertogdom

octrooivooreendubbelwerkendenstoom hamer.

Daarenboven deedhj nieuweconstructiënaan

de hand voor cylinder- ofpletwerken,boor-

en vjlmachines enz.W jders hield hj zich

o0k bezig m etde practische sterrekunde,verstraatDavis,de Baënsbaai,tusschen Groen- vaardigde groote telescopen en schreef met
land en Ilsland, rondom Nova Zembla,als- Carpenter een uitmuntend boek overdemaan,
mede de kusten van Noord-siberië,waarmen hetwelk in 1876 d00r Kleln in het Daitsch

modellen van zwaar geschut.
Nassau is de naam van een voormalig
Duitsch hertogdom ,hetwelk ten gevolge van
den 00r10g van 1866 aan Prnissen istoege-

voegd en thans (met de arrondissementen
Frankfortaan de Main en Ilinterland ofBiespek versch en branden het vetin de lamp. denkopf) hetdistrid Mriesbaden derprovincie

hem meester wegens zjn slagtand,die als
ivoor verw erkt w ordt. W eleer werden aan
zulke tanden allerlei w onderdadige krachten

telde op 851
/z

L geogr.mjlbjna 1/2millioeninwoners.De

hertogen van F'
tzdtstz'M stamm en afvan de gra-

t
oegekend,zoodatmenzemetyrootesommen ven 'van .LJ'M&lH r.g.Walram I (f1020)had2
betaalde.O0k werden daarvanblsschopsstaven zonen, Walram 11 en Otto,de stichters der
vervaardigd.Een tand,die in hetK eurvorste- l
jnen Nassa. (sedert1160 alzoo genoemd)en
1jk muséum teDresdenaaneenegoudenketen Nassau.Gelder (in 1423 isde manneljkeljn
was opgehangen, werd geschat op 100000
thaler,en voor een anderen,in hetbezitvan
den Markgraafvan Baireuth,boden de Vene.
tianen in 1558 te vergeefs 30000 zechinen.
N ashville, de hoofdstad van den NoordAmerikaansche Staat Tenessee, is schilderachtig gelegen aan de Cum berland, welke
vandaar af door stoombooten bevaren wordt;

uitgestorven). In 1255 werden de erianden
van Nassau verdeeld tusschen de zonen van

gzzgfHendrikIldeA'
i
/àe,nameljk Walram J'
FS
stichter derW alramsche ljn,diezich daarna

in verschillende takken verdeelde en t0t 1366
ill Nassau regeerde, en Offo, stichter der
Ottonische ljn,die vervolgens in de Nederlanden aan hetbewind kwam.W egenszjne

tevensiszjhetvereenigingspuntvan5spoor- toetreding tot den Rtlnbond (1806) verkreeg

wegen. Tot de fraaje gebouwen behoort er het toenmalig hoofd der W alramschen ljn,

het capitool,in 1845 op een heuvelgesticht. prins Frederik a#.fz-t/l.:fvan N cd,
stzv-Usin-qen te-

Er zjn 35 kerken,3 universiteiten,een c0l- qeljk metdesouvereiniteitden hertogeljken
lège, een geregtshof, een krankzinnigenge- tltel, benevens eene gebiedsvergrooting van
sticht enz.,alsmede graan-,zaag-en papier- 31 L geogr. mjlmet 84500 inwoners.Door
molens, loojerjen enz. en ongeveer 40000 ruiling m etPruissen verltregen dezeHertogen
J.:.:J'lf-W eilbur.q in 1815 bjna
inw oners. Eene schoone hangende brug werd de prins ran .N'
werd er in 1862 door de Geconfedereerden alle bezittingen der Ottonisehe ljn,en nahet

vernield.De stad is in 1779 gesticht en 0.a. uitst
erven derljn Nassau-usingen(1816)ververmaard doorde slag van 16 en 17December vielen al de goederen der Mralramsche ljn
1864,waarin Tl
tomas,generaalderGeuniëer- aan N assaw-'
< ei!ù'?xr.t?.Prins W illem ,thansreden,de overwinning behaalde.
Fenten hertog van XJ.
S.
StZ'
IIgeworden,kwam
> asiraeërs was bj de oude Israëlieten ln 1818 met de Standen in botsing over de

eene secte,die zich van wjn en van allebe- domeinen,welkehja1seigendommenvan het
dwelm ende dranken onthield, alle verontrei- Hertogeljk Huis beschouwde,en overleedden
niging vermeed en hethoofdhaarlietgroegen. zostenAugustus1839.Hjwerdopgevolgddpor
De gelofte vanhetNasiraeaatk0n doormannen zjn zoon Adolf,dienadevolksbewegingvan
en vrotzw en worden afgelegd,zoow elvoorhet 1848 eene nieuwe kieswet met ééne Kamer
geheele leven LMmson,Samnël,Johannes de en het algemeen stemregt invoerde.In 1849
Dp&er)alsvooreen bepaald tjdperk vanten werden door eene schikking van denLanddag
minste eene m aand.

met den Hertog de domeinen het eigendom

N asm yth (James), een verdiensteljk van den Staat verklaard. In 1850 rukte het
Britsch ingenieur,geboren te Edinburgh den hertogdom ziçh l0s van de Pruissische één19denAugustus1808,ontving zjne opleiding heidsontwerpen en koos de zjde van Oostenaan de universiteit aldaar en begafzich ver- rjk ,en in November 1851 werd eene nieuwe
volgens naar Londen metplannen en model- kieswet afgekondigd, het Huis der Heeren
len van werktuigen.Dâârvond hjbezigheid hersteld en t0t eene afschaëng ofherziening
in de werkplaatsen van Maudslay en I'
ielden besloten derin 1848 ingevoerde wetten en instichtte voorts te Manchester de fxma Na- stellingen. W egens een geschil der regéring
d-yfA)Gaskellen Comp.,waaraan hj zich in met den Bisschop van Lim burg naderde de
1856 onttrok.T0t zjne belangrjkste uitvin- regéring in 1856 tot de liberale minderheid
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van den Landdag, en btldenieuweverkie- (1860)7', - goud-aardrjkskundig-historisch
zingen in 1864 verkregen de Liberalen in de overzigt (1853;3dedruk,185;)''j- en p'
t
beide Kamers de meerderheid. om die reden School
wezenin Drenthe (1861)'9.
kwam de regèring t0teene sehikking metden
Nassr-ed-din ofNasir-ed-din,slach van
Bisschop,koosde zjde derClericalen enont- Perzië en oudste zoon van -Kehemed,geboren
bond de Kam ers.Toch verkregen deLiberalen in 1830,ondervond op eenetreurige wjze,
btlde verkiezingen wederom de meerderheid, datzjnJ
'onqerebroeder werd voorgetrokken,
zoodatzj in 1865nogmaalswerdenontbonden. zoodat hj m kommer zjnedagen te Tebriz
Doch 0ok nu verwierfdepartj derregéring moestdoorbrengen.Nahetoverljden vanzjn
en dergeesteljkheidslechts3stemmenvande vader werd hj den 15den october 1848 t0t
33. Den llden Mei 1866 w erden de troepen den troon geroepen,dienhjaanvankeljkdoor
tergunstevanOosterlrjk inhetveldgebragt, gew eld van wapenen veroveren moest.In den
doch de aangevraagde somm en voor den oor- beginne was hj mensehenscht
lw enverstond
l0g door de vrjzinnige meerderheid van de alleen Turksch, alzoo nieteenshet Perzisch.
hand gewezen. De Landdag werd den Tden Hj legde zich evenwel hierop t0e,leerde
Julj Ontbonden, en de Nassausche brigade daarenboven Fransch en bepaalde zich voorts
manouvreerde in de W etterau. Reeds den bj de studiederaardrjkskundeen derdicht1
5den van die maand nam deHertogdevluqt, kunst, terwjl hj tevens gaarne caricaturen
en 3 dagen later werd W iesbaden doorPruls- teekende,Hoewelmeerdan50jarenoud,vatte
sische troepen bezet,waarnadeinijving van hj hetvoornemenop om eenereisnaarEuroya
Nassau op den 8sten Octoberdaaraanvolgende te volbrengen en bragt hetin 1873 ten ultplaats had.
voer.Den 19denAprilverliethjdehoofdstad
De Jongere,of Ottonische ljn van F'
tu,
sc'
?
z Teheranttrok over de Caspische Zee,Astratreedt eerst in hetmidden der 16deeeuw op kan en MoskounaarPetersburg,waarhjden
den voorgrond. W illem I erfde in 1544 van 22sten Mei aankwam , en reisde vooi'ts naar
zjn neefRlnl(Renatus)hetvorstendom Oranje Berljn,W iesbaden,Brussel,Londen en Paen noemdezich prinsr@n O.
rcsJ'e.Hj werdin rjs, was tegen heteindevan Julj teW 6e1572 door de Nederlanders, die in verzet nen, en keerde over Constantinopelen Tiqis
kwamen tegen de Spaansche dwinglandj,t0t naarPerziëterug,waarhjinSeptember1873
kapitein-generaalen t0tstadhoudergekozen en zjn intogt hield in de hoofdstad. Men bewerdvermoordin1584.OmtrentzjneOpvolgers loofde zich daarvan zegenrjkegevolgen?die
in de stadhouderljke waardigheid raadplege zich dan 00k in verbetering derposterj,in
men hetartikelNederlaad.ZjnbroederJohan het spannen van telegraafdraden en hetaan(f 1606) en zjnezonen zjn destichtersvan leggen van spoorwegen openbaren; 00k de
de ljn Nassawsiegen (uitgestorven in 1743), formaliteiten bj de ontvangst van vreemde
Nassaw-llillenburq (uitgestorven in 1749),Nas- gezanten wqrden gewjzigd.
rlf
z-l.
fltfczlcr (ultgestorvenin1811)enNassaw
N asturtlam .
R. Br. of waferkers is de
.Dï
eJz.T0tdezelaatste ltjn behoorden destad- naam van een plantengeslacht uit de familie
houders van Friesland en Groningen. Een der Kruisbloemigen.HetOnderscheidtzichdoor
telg van deze ljn was W illem JT',die in min ot
'meerverlengde,Op dedoorsnede bj1748 erfstadhouder werd en in 1751 overleed. kans ronde of zamengedxukte haauw en,m et
Zjn zoon Willem V nam in 1795bjdekomst vlakke vruchtkleppen zondernerven,alsmede
der Fransehen de wjk naar Engeland,maar door in 2 rgen aangehechte zaden.De meest
werd voor het verlieszjner waardigheden en bekende soort, 0ok in ons Yaderland groeibezittingen schadeloos gesteld door het vor- Jende, is de gewone '
lnlferlzr.
: (N. Oëcinale
stendom Fulda: hj overleed in 1806. Zjn R.Wr.)meteen vertakten,onbehaarden stenzoon w erd a1s W illem I koning der Neder- ge1,ongarig gevinde bladeren, bjna roode
landen en groothertog van Luxemburg.
vinblaadles en w itte bloemen. Deze plant
Van de leden van het geslachtNlbssaw ver- groeit in het water of aan den zoom van
meldden wj elders,Jan,Zo#:znï/k,Lodewj;k bronnen en beken,en hare bladeren w orden
Gvvï/
ler,Johan,Johan J.
fcf
zrif.
venz.(zieonder als salade gegeten.X en vindthaarnietalleen
in Europa, maar ook in Azië, Afrika en
deze namen).
N assau (Hendrik Jan),een verdiensteljk Amerika.
Nederlandsch letter-en Opvoedkundige,geboN atal,eene Britsche kolonie aan de oostren te M iddelburg den Bosten November 1791, kustvan Zuid.Afrika, strekt zich uit van de
promoveerde in de letteren, w erd rector te kust van Oemtamfbela in het zuiden t0taan
Assen, en 1857 inspecteur van lager onder- den mond der Toegela (Q9O10'Z.B.)in het

wjs in Dxenthe, en overleed den 8sten No- noorden,enwesteljktotaanhetKathlambavember1873.Yan zjnegeschriftenvermelden gebergte.Zj grenstin hetoostenaandenIndiwj:rHistorischeproeven overden gtmstigen schen Oceaan,inhet zuiden aan hetland der
invloed, dien de oorlogen gehad hebben op VrjeKaFers,inhetwestenaandatderBasoeto'
s
de beschaving (1834)/' - !?Mr.PetrusHof- en aan de Oranje-republiek en inhetnoorden
a
a
n
h
e
t
Zo
e
l
o
e
i
a
nd
e
n
a
a
n
d
e
vr
o
e
g
e
r
e
Tr
a
n
s
stede (1840)'', - rvlugtige gedachten over
hetKoninkljk basluit van 2 Januarj 1842 vaal-republiek.Hetbelangrjkstgebergteiser
(1842)''1- rlletlagerOnderwjsin0nsvader- de KathlambaofhetDraltengebergte,hetwelk
land (1842)'',- rDe Nederlandsche taalen er den rand derAfrikaanschehoogvlaktevormt
Grimm'sW örterbuch (1858)':,- rEenigeaan- en overschreden wordtdoorden Van Reenenteekeningen betreFende Nederlandsch Indië pas (1650 Ned.elhoog)en den DeBeerpas
XI.
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NATAL- NATHUSIUS.

(1720 Ned.elhoog).Alle rivieren en beken,

De kust van Natal werd in het laatstvan

welke er den bodem besproejen, zjn van D ecem ber in 1494 door Vascode Gcvl. ontdeze bergen afkomstig en stroomen zuidoost- dekt en wegens het Kerstfeest(Natalis dies)
waarts naar den Indischen oceaan.De T0e- met dien naam bestempeld. omstreeks 1575

gela heeft er een waterval,die bjna 700Ned.
el hoog is,terwjl eronderscheideneandere
w atervallen gevonden w orden.Van de overige
rivieren vermeldenwj:DeOemsimkoeloe,de

landde er dePortuyeesT,:rt
:,
sJr:!Jpzonderer
evenw el eene kolonle te stichten.D eze werd
er eerst gevestigd door de Nederlanders in

1719,doch zj verdween na korten tjd.O0k

Oemkamasi,de Oemgenien de Oemwoti.De dievan den Engelschen luitenant Farewell,in
meeste van deze bevatten goud,maar geene 1824 verrezen,had geeneduurzaamheid.Eerst
enkele is bevaarbaar. Het grondgebied der i
n 1834 vestiyden erzichwedereenige Enkolonie heefteeneoe
pkervlaktevan ruim 83; gelschen. Kapltein Gardiner dool.kruiste het

1 geogr.mjl.Binnen naregrenzenvindtmen volgende jaar het land in verschillende rigeene groote verscheidenheid van fkaajeland- tingen,knooptevriendsehappeljkebetrekkin-

schappen en een zeer verschillend klimaat.
Van het gebergte t0t aan zee heeft men er
4 terrassen, van welke hethoogste zich gemiddeld 1200,hetvolgende 600 en het derde
250 Ned. el boven den zeespiegel verheft.
Na dit laatste bereikt men het vruchtbare

gen aan metDingaan,koningderZoeloekafers,
en ontving van dezen een stuklandtergrootte

van500 (
a geogr.mjl.HjstichttePortd'Urban
en deed dekolonieverrjzen onderden naam

van republiek Victoèia. Vruchteloos ec,
hter

rigttehjt0tdeBritscheregéringhetverzoek,
kustgewept met koffi
j-, suiker- en bananen- om tlen nieuwen Staat als Engelsche ltolonie
plantaadjes.Die verschillendehoogte vanden in beziten in bescherming tenemen.Gardiner
bodem is oorzaak van deverscheidenheid van verliethaarin 1838,waarna zt
jallengswerd
klimaat,welke z0o grootis,dathetdeswin- opgeheven. Intusschen verschenen er voor en
ters op het bovenste terrasdeB nachtsvriest, na onderseheidelle troepen ontevreden Boeren

terwjlaan de kustdezomervoortduurt.Het (Kapenaarsvan Nederlandschen afkomst),beis œ winter van Aprilt0tSeptember,en de haalden onderPieter JNJ@C/'
,GevritA'
crifzen
thermometer daalt alsdan op het middenste

terrast0t+ 70C.,terwjlh!Jdeszomerswe1
eens + 34OC.aanwjst. Ofschoon men er
geene eigenljke wouden aantreft,ontbreekt
heternietaan fraaje ennuttigehoutsoorten.
O0k zjn in hetvoorjaardemeesteboomen

Andrlas Tg-:fpzf?u Onderscheideneoverwinningen op de Zoeloeltaffers en legden er de
grondslagen voorPietermaritzburg.Dezek0l0-

nie,depBataafsch-Afrikaanse'
heMaatschappj''

geheeten, ontwiltkelde zich voorspoedig en
plaatste zich onder de hoede van den Koning
m et kleurige bloemen getooid. Totde beste der Nederlanden.In 1840 eehter ontzeide de
houtsoorten behooren erhetgeelhout(Taxus gouverneur van de Kaap aan de Boeren het

elongata),hetstinkhout(Laurusbullata),het regt,om teNataleen onafhankeljken Staat
jzerhout en het ebbenhout.Tegen heteinde te vestigen,waarna in 1842 de vijandeljkhevan September, na het drooge jaargetjde, den een aanvang nam en,zoodat hetgrondgesteken de inw ûners er uitgestrekte velden in
brand,en uit de asch ontluiken na de eerste

bied van Natal aan de Britsche sotlvereiniteit
onderworpen werd en de Boeren meerendeels

regenbujen velerlei bolgewassen, leliën en dewjk namen naarde Vaal-enOranlerivier.
amaryllissoorten.Men verbouwter suikerriet, De pogingen tot verzoening, in 1848,door
katoen, koël en bananen,en op hooger ge- den gouverneurH arry szziïfFzaangew end,kwalegen landen alle Europlsehe kweekplanten. men in zoover te laat,dat zj de landverhuiO0k vindt men er de Europésche huisdieren, zing niet m eer konden verhinderen, maar
=

in de noordeltjke deelen vooralschapen, hadden toch de uitwerkinr,datdeachterge-

die eene uitmuntende wolleveren.Deleeuwen

blevene Boeren zich gewilllg en tevreden 0n-

en olifanten zjn er reeds lang verdwenen, derwierpen aan hetBritsch gezag.
maar men heeftern0g luipaarden enverschil-

N athusius.Onder dezen naam vermelden

lende soorten van antilopen.Talrjk zjn el' wlj:
Gottlob .y'
cf/zvàx,:, een vermaard Duitsch
de vergiftige slangen,en eene warelandplaag
vormen er de termieten en tieken. Somtjds industriëel,geboren te Baruth dcn3ostenApril
heerscht er eene groote droogte,die geheele 1760.llj kwaln eerst in de leer bj eenkleinkudden van gebrek doet omkomen, terwjl handelaar en daarna in hethandelshuis Rennachtvorsten erweleensdekeerkringsgewassen sçe?ccld te Magdebt
lrg.Na hetoverljden van
bedreigen. Het aantal inwoners bedraagt er zjn patroon,kwam hj ermetdienszwager
ongeveer 300000; de helft van deze vormen
inboorlingen,KaFersuitdestammenderAmakosa,en der Amazoeloe.Natalisverdeeld in
12 distriden, en de hoofdplaats is Pieterm aritsburg,waar zich de zetelvan den gouver-

aan hethoofd der zakenonderdefrm am elder
en F '
cfl,fxyïçfd.Vooraldoorhetoprigtenvan eene

tabaksfabriek behaalde hj grootevoordeelen.
Na hetsterven van zjn kinderloozen deelgenoot en diens weduwewerdhj deeigenaar

neurbevindt.Debelangrjksteuitvoerartikelen dergehcele zaak en za4 zich nadeinvoering
zjn erkolûnialewaren,zooals:suiker,katoen van het tabaksm onopclle benoemd t0tdirecenw01,- voorts:huiden,ivoor,struisvederen, teur-generaalvan deKoninkljkefabriek.W elaryowroot,ko@ en zuideltjke vruchten.In dra echterlegde hj dezebetrekkingnederen
1875 bedroeg dewaardevanden invoerbjna plaatste zich onderInriedroh IFïIAeI- JT.faan
600000 en die van den uitvoer ruim 500000
pond sterling.

hethgofd eenervogreigen rekeninggebouwde
fabriek, welke vroeger als kroonfabriek had
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bestaan. Het verminderd debiet onder de Van geljken oorsprong en van eenheid,geW estfaalsche regéring gafhem aanleiding om woonljknationaliteltsyevoelgeheeten.Daardoor
het klooster Althaldensleben en hetlandgoed komthetonderscheid tusschendeverschillende

Hllndisburg te koopen,waar hj eenereeks
van fabrieken deed verrjzen,nameljk bierbrouwerjen,brandewjnstokerle
'n,olie-,koren-,
pel-en aardappelmolens,eene suiker-en eene
porseleinfabriek, eene pottebakkerj enz.Hj
overleed den 23stenJulj 1835.
Hermann Fl.g:lAJr# ron .iVJJ,
AI.s'J'
?x:,eenzoon
van den voorgaandeeneenjverigbevorderaar
van deveeteelt.Hj werdgeboren teMagde-

natiën duideljk aan dendag.Heefteenenatie
een grootsch vcrleden ofbekleedtzjeenei11vloedrjke plaats,dan Ontaardthetnatitfnaliteitsgevoel dikwjls in nationalen hoogmoed

Hundisburg en bepaaldezich hoofdzakeljkbj
den landbouw.Hj deed edele fokdieren uit
Engeland overkomen en wasjverigwerkzaam
aan deverbeteringvanhetvee.Van zjnegeschriften vermelden wj:gAnsiçhten undEr-

gemakkeljkst bewaard,wanneer eene natie
teljkertjd een Staatvormt.Zjnindenzelfden

(1856)''
,- rueberdieKonstanzinderThierzucht(1860):',- rueber Shorthorn.Rindvieh
(zdedruk;1861)''
,- rDieRassendesSchweins
(1860)''
,- VorstudienzurGeschichtederHausthiere (1864)''
, - pDot
ltsches Gestiitalbum
(1868- 1870)'',- rV0rtrëgeiiberviehznchtund
Rassenkenntnis (1872)'',- gW andtafeln fir
dennaturwissenschattlichenUnterricht(18341873)''- enrueberdiesog.Tueporiden(1876)'
,.
Philip kngelhard ronF'
t
zf/
zl,
sï'
lf,
s,een broe-

ting?- en 30.Datvan geljkheid voorde

ot'- wat n0g ergeris - in nationalen haat.
Eene natie beschouwt gewoonljk harenati-

onaleonafhankeljkheid alshethoogstegoed;
daardooralleen immersiszjinstaatom hare

nationaleeigenaardighedenintaal,letterkunde
burg in 1809, studeerde in de natuurkunde, en zedentehandhaven.A1dieeigenaardigheden
belastte zich methet bestuurvanhetlandgoed vormen hetnationaalkarakter.Ditwordthet

fahrungen iiber die Zuchtv0n Fleischschafen

Staatversehillende natiën vereenigd,z00 ziet
men er de volgende stelselsgevolgd:10.Dat
der onderdrukking, zooals door Rusland ten
opzigte van Polen,- 20.Datderzamensmelwetmet betrekking t0t de verschillende nationaliteiten. Een vierde, hoogst noodlottig
stelsel, voorheen door Afetternieh in Oosten-

l'
jk gevolydj nameljk Om de verschillende

nationalitelten dool,Onderlingen najverinbe-

dwang te houden,is thans verdwenen. De
rigting van onzen tjd bevordertdevormi
ny
van nationale Staten op grond van hetnatlonaliteitsbeginsel,dataan elke natie hetregt
der van den voorgaande en geboren te Alt- toekentom 00k alsStaatzelfstandigtebestaan.

haldensleben den sden November 1815. Hj
Nationaal-liberale partij noemtmen
wassedert1848 een tiverige medewerkeraan de talrjkstvertegenwoordlgde partj in den
de rKreuzzeitung'',gafvervolgen hetrV0lks- Duitschen Rjksdag en in hetHuisvan Afkeblatt fiir Stadt und Land'' in het licht,en vaardi
gden in Pruissen.Zj ontstond uit de
overleed te Ltlzern den 16 Augustus 1872.Pruisslsche gFortschrittspartei'' in het Jaar
Zjne echtgenoote,Mtwie'
/
lps Selteele,geboren 1866 en vorm de zich toen onder de leiding
te M agdeburg den lo:en Maart 1817 en over- van Laskcr en Tt
veslen uitmannen,die,zonleden den 22sten Dacember 1857, heeft zich derhunnevrjzinnigebeginselenteverloochebekend gemaakt door bevallige,maar piëtis- nen,het besltlitnamen Om denationalePrlistisch geklellrde verhalen,zooals:r'ragebuch sische rogêringspolitiék te ondersteunen.Het
e
inesarmenFrëtlleins(1854;12dedruk.1876)/', m eerendeel der liberale afgevaardigden uit de
-- /
1Elisabetll (1858; lode druk,1873)*
nieuw e gewesten - onder hen M iguel en
'

X
Langenstein undBoblingen(idedrlk,1876)''
, Benni
ysen - voegde zich bj de nieuwe
pDi
e alte Jungfer(4dedruk,1869)''enz. parttj,welke eerlang desterkstewerd,zonIlare gezamenljke werken zjn van 1858 t0t der evenwel de meerderheid te bezitten.Ge1869 in 15 deelen in hetlichtverschenen.
woonljk echtergafzj den doorsla'
g en hield
N atie1afkomstigvanhetLatjnschewoord bj hethandhaven harervrjzinnigegevoelens
nasoi(geboren worden),noemtmen een ge- het grootsche doel- de nationale eenheiddeelte der menscllheid, datOp grond van ge- in het oog.Zj bevorderde de aanneming der
boorte, taal en zeden een geheel uitmaakt. Duitsche Bondsconstitt
ltieen scheiddedaarbj
W ie t0t dit geheel behooren,hebbendezelfde zich afvan de oude rFortschrittspartei''.Den
nationaliteit. Ncfl en volk zjn in Nederland 18den Odober1867 zond zj bj deverkiezin-

en D uitschland geenszinswoordenvandezelfde gen voor den PruissischenLanddpghaateerste
beteekenis.Onder dit laatste verstaatmen de programma in hetlichten verkreeg 100leden.
bevolking van denzelfden Staat, welke dik- Dit aantalklom bj de verkiezingen van 1870

wjlsis zamengesteld uitingezetenen,dietpt t0t106,terwjl den 3den Maart 1871voorden
verschillende natiën behooren,terwjldaaren- eersten Duitschen Riqlksdag 115 Nationaal-litegen dezelfde natie verschillende staten kan
vormen. Het w oord volk bevat alzoo een

beralen gekozen w erden. Daar het nntstaan

van kerkeljkebotsingen en devjandigehoustaatkt
mdig denkbeeldq men kan bjv. wel ding der oude Cqnservatieven de Rege'ring er
van hetOostenrjksche volk,maarnietvande t0e braqt, om steun tezoeken bj degemaoostenrjkschenatie spreken.In Enqeland en tigde Llberalen, legde de Nationaal-liberale
Frankrjk daarentegen hebben diebeld:wool- partj meel'en meergewigt.in deschaalvan
denjuistdeomgelteerdebeteekonissen;dââris het staatkundig leven des volks,terwjlzj
nation het staatsvolk,terwjlmen voor het hoofdzakeljk den ontwikkelden middenstand
volk de woorden people en peuple bezigt.In vertegenwoordigt.Bj de nieuweverkiezingen
het t
lenkbeeld van natie ligt de bewustheit
l van 1873 en 1874werd zj aanmerkeljk ver4*
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sterkt;naarden Pruissischen Landdagw erden loozen damp en bezit een soorteljk gewigt
182 en naarden Dt
litschen Rjksdag 155 Na- van 0,972 bj een verbindingsgewigtvan 23.
tionaal-liberalenafgevaardigd.Hoewelzjgeene op de versche snede is het z0o blank a1s
eigenljke regéringsyartj vormen,achten zj zilver,doe'h erontstaat in deluchtaanstonds
het hun pligt,om ln belangrjke gevallen de natritlmhydroxyde, zoodat men het in eene

Regéring tegenoverharevjanden ter zjdete zuurstotkrje vloeistofmoetbewaren.Hetbe-

staan.Intusschen heeft hare positie eigenaar. zit eene groote neiging om zich met andere
digemoejeljkhedenjsomtjdstoch ishetniet elemehten te verbinden,hoewelnietz00sterk
gemakkeljk te besllssen tusschen hetvolgen als kalium. Evenals dit laatste beweegt het
van de liberale beginselen en van den doo1- zich op het water:terwjl het met kracht
de Regêring aangewezen weg. Daardoor ont- oxydeert.De hierbj vrj wordende waterstof
staat wel eens eene crisis! zooals Over de ontbrandtechterdanalleen,wanneerhetwater
legerorganisatie in het voorlaar van 1874 en warm isofalsm enhetmetaalOpdezelfdeplaats
over de regterljke organisatie in December vasthoudt. De verbindingen van natrium kO1876.W egens hare toegevendheid bj debe- men m et die van kalium overeen.H et vûrm t
handeling van deze laatste werden de Na- met zutlrstof 2 oxyden, en van deze is het
tionaal-liberalen hevig aangevallen door de natrium oxyde (
natron,Naao)verreweg het
Fortschrittspartei'' en bj de verkiezingen belangrjkst. Het natrium is het eerst vervoorden Rjksdag in Januarj 1877bestreden. kregen door Dary in 1807 en later in het
Daardoor verloren zj ondexscheidene zetels; g1.oot bereid ten behoeve der aluminiumfabrimaarbehielden toch indennieuwenRjksdag c'atie. 0ok komt het te pas t0t verkrjging
eene sterkte van 125 leden,terwjl bj de van magnesium ,van zuivernatriumhydroxyde
verkiezingenvoordenLanddag(october1876) en van onderscheidene chemische praeparaten.
hunne sterkte onverminderd bleef.Meermalen Men heefthet ook als ontploëngsmiddelaanwterden er pogingen aangew end,om verdeeld- bevolen,hetw elk dienst z0u doen door ontheid tebrengenindeNationaal-liberalepartj, branding derwatexstof,welkezich Ontwikkelt,
doch doorzich te vereenigenomtrentdehoofd- warneer het met water in aanraking kom-t.

zaken en aan ieder onbeperkte vrjheid te Bj hetverzamelen van goud doormiddelvan
vergt
mnen Omtrent bjzaken heeft zj hare kwik voegtmen bj ditlaatsteeenignatrium ,
eenheid bewaard.Zjheefteengrooteninvloed 0nà de amalgamatie van het gotld te bevordoor hare uitstekende leden, t0t welke de deren.
beide voorzitters von Fcrcàdzdlt'ck en von .fezlHet natriumoœyde (natron, NacO) ontstaat
nigsen,benevensMiquel,Lasker,Stanfenberg, bjdeoxydatieva'nnatrium involkomendrooge
Völk en anderen behooren,- alsmede dflor lucht,bjhetverwarmenvannatri
umhrdroxyde
hare dagbladen,zooals:depNationalzeitt
lng''
, m et natrium en van salpeterzuur natrlum met
de pMagdebiirgische,Kölnische en Schlesische blminsteen. Het is kleurloos, w ordt niet geZeitung'',pdeSiiddeutschepresse'',denpSchwa- makkeljk vlugtig en verbindt zich levendig
bischen M erkur''enz.De Nationaal-liberalen met water tot natriumhydroxyde.

tmhydroœyde(NaOH)Ot'bjtendenatrûn
vormenintusschen eenemiddenpartj,zwevende Natril
tusschen hare vrjzinnige beginselen en hetbe- w ordt in scheikundig zuiveren toestand verstaand regéringsbeleid;men moetderhalvebtj kregen dooroxydatievan natrium doorm iddel

haar geene onwrikbare censequentie zoeken, van water in eene zilveren schaal,- voorts
enzj wordtdaaxover,zooalsvanzelfspreekt, door verwarm ing van salpeterzuur natrium
door de uiterste partjen niet weinig hard ge- met koperoxyde en door uitloogen. Om het
vallen.- O0k in andereDuitseheStaten heeft in 't klein te verkrjgen, lost men 4 deelen

men eene Nationaal-liberale partj;zj vormt gekristalliseerd koolztlurnatrium (soda)opin
de minderheid in Saksen en Bejeren,maar 16 deelen w ater, verwarmt de oplossing in
heeft in W iirtemberg, Baden en Hessen de een blanken jzeren ltetelt0tkookhitte,voegt
er allengs onder gestadig om roeren 1 deel
meerderheid.
N ationale Conventie,zie Conventie. versch gebranden kalk bj,in 4 deelen water
gebluscht,en volgtvoor 't overige den w eg,
N atolië,zie Klein-Azië.
Natrium (Na),een enkelvoudigligchaam , bj debereiding vankaliumhydroxydegevolgd.
vindtmen in denatuurnietinafzonderljken De alzoo verkregene oplossing (natronloog,
toestand,maar in talrjkeverbindingen.Het liquor natricaustici)moetalskaliloogworden

ishetmetaalvansoda'
,vankeukenzouteninhet behandeld. De gewone natronloog bevat in
algemeen van alle natrium zouten en w ordt 100 deelen 30- 31 deelen natriumoxyde en
verkregen, wanneer men een mengsel van bezi
teensoortgeljkyewigtvan 1,
33t0t1,334.
koolzuur natrium metk00l(en krjt)in een Hetgehalte van natrlumoxyde in eenenatron-

destillatietoestel verhit. Dan ontwt
jken k00l- 100g isverschillendbj verschillendsoorteljk
oxyde en natrium , en dit laatste komt in gewigt,en dit laatsteverandertbj verandeeen ontvanger t0t digtheid en wordt onder ring van warmtegraad.
zuurstofvrjesteenolieopgevangen.Menbekomt Door verdamping van natronloog verkrjgt
het gemakkeljkerdan kalium?Omdatmenhet m en natritlmhydroxydeinvastentoestand.M en
natriumoxydeligterkanreduce
'ren,terwjlhet bereidt het in het groot in de sodafabrieken,
metaalzich nietverbindt metkooloxyde.Na- wanneermen bjdegewonemethode,om soda
trium isbjeengewnnen warmtegraadkneed- te verkrjgen uitzwavelzuurnatrium ,koolzuur
baara1swasen bjafkoelingbroos;hetsmelt calcium en k00l, de hoeveelheid van deze
bj 95,60C.,geeftbjroodgloeihitteeenkleur- laatsteeen weinig vermeerdert,nahetsmelten
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de gewonnen ruwe soda aanstondsuitloogt, is een van de merkwaardiggte leden van de
de 100g verdam pt,van de afgescheidene zou- groep der zeolieten of ligte,waterhoudende

ten verwjdert,dethansroodgewordenevloeistofverderverdampteneindeljkhetgesmolten
natriumhydroxydet0troodgloeihitteverwarmt.
Hierbj worden cyan-en zwavelverbindingen

endusbjverwarmingmetgebraiswateropleverende silicaten.Hetkristalliseertin hetrombische stelsel,m eestal in dunne,langwerpige

zuiien.Doorgaans is hetdoorschjnend,kleur-

onder ontw ikkeling van ammoniak en afschei- loos of grjs, geelachtig! zelden rood,glasdingvangraphietontleed.M enbereidtnatrium- glanzig,m et eene hardheld van 5.Hetw ordt
hydroxyde 00k door ontledingvanzwavelzuur voor de blaasbtlis troebel, smelt eerst onder
natrium metbjtend baryt?waarbj men zwa- blazenvorm ing, later zonder te bruisen t0t
elder glas, is in zoutzuur onderafscheiding
velzuurbaryum (blancixe)alsbjproductver- h
krjgt.Voortswintmenhetbj deverwerking van kiezelgeleioplosbaaren wordtgevonden
van kryoliett0tzw avelzure aluinaardeendoor in de spleten of holten van basalten klinkhetgloejen van natronsalpetermetbruinsteen steen.Dit gesteenteheeftvolgensRammelsber.g

ofmetmetallischjzer.Hetnatriumhydroxyde, totfbrmule:NacAl,SiaOIa+ 2Hc0.
datin den handelvoorkomtalszeep-Ofsodasteen,vormt eene witte,harde massa.Zuiver

N atronzouten , zie Natrium.
N aturalisatie. pDe wet verklaart wie

derlandel's zi
jn'' zegt art. 7 Van 0nZ0
natriumhydroxydebestaatuit571/20/0natritlm, Ne
40Oyozuurstot'en21/cOyow'aterstof,heefteenkris- Grondwet, en het tweede lid voegt 0r 'jI*J*:
tallen bouw ,isdoorschjnend,smeltweginde )1Een vreemdeling wordt niet dan door eene
openelucht,maarverstjftvervolgens()ok weder wet genaturaliseerd''. Aan het eerste voor-

onderdevorminy'vankoolzutlrnatriumqhetlost
gemakkeljkopln wateren alltoholen geljkt
ln zjnescheikundigeeigenschappeninhetalgemeen op kaliumhydroxyde. A1s sterke basis
komt het tepasbj de zeepbereiding,bj de
bewerking en zuivering der voortbrengselen
van de drooge destillatie van brtlinkolen en

schrift is tlitvoering gegeven door de wet

van 28 Julj 1850tStbl.N0 44, die tevens

de vereischten vool'de llaturalisatie vaststelt.
Ieder inwoner van 0ns land isôfvreemdeling
ôt'Nederlander. Naturalisatie is eene verklal-ing (1oor den wetgever,dtls door eene wet,
gogevell, dat een vreemdeling voortaan pNe-

turf,bj hetztliveren van petrôletlm ,t0thet tlerlauder''zalztjn,en duszaltreden in het
m aken van natronwaterglas en van houtcelltl- v0lle gellot van alle bl
lrgerlt
jlte en burgerlose voor de papiersabrieken enz.
Natril
tmzouien 0f
' ljatronzlmten vindt men
in de nattlur algemeen verspreid, en vool'al
kiezelzuur natrium is een bestanddeel van

veledelfstoFen.Sodalietbevat181/2oligoklas
7,natroliet 12,analeiem 10)enalbietr
fl/co,
/o
natron. Chloornatrium vormt als steonzotlt
groote lagen en bevindt zich in opgelosten

toestand ln het zeewateren in zoute bronnen.
Fltlornatrium vormt met itloralllminitlm het
kryoliet. Boorzutlr natrium komt voor a1s
bora'x, salpeterztltlr natrium in groote hoe-

schapsregten. Het naturaliséren verschaft
iemand het regt van inboorlingschap,zooals

hetBurgerljk 'Vetboek hetuitdrt
lkt.Behalve

door nattlralisatie wordtmen lletNederlanderstthap deelaehtig (1oor geboorte en door af-

stamming, 'tzj met,'t zj zonder verband

met de vestiging van de woonplaatst in 0ns
land. onze wetgeving is op dit ptlnt niet

bjzgnderdtlideljk,doordatzt
lditonderwerp

op tweeplaatsen regelt:hetNederlandersckap
met betreklting t0t de uitoefening van de

buvyerlqke regten wordt (1001*lletBurgerljk

veelheid als tshilisalpeter, zwavelztlux na- W etboek geregeerd,en voor zoover het in betritlm als glauberiet, en koolzutlr natritlm trel
tking staat t0t het genot van de b'
arger-

als trona.fn geringere hoeveelheid vindtm en ,scAupd- ot'staatkundige regten, vigdt hetde
natriumzouten in het bronwater en in het plaats van behandeling in de aangehaalde wei

bot
lwland;vanhier gaan ztjoverin de plan- van Julj 1850. Beide wetten erkennen de
ten, waarin zj met organische zuren zotl- naturalisatie,en delaatste wetvllltheteerste
ten vormen, zoodat zj zich in de asch als MTetboek aan met de volgende bepalinren
koolzure zotlten vertoonen.Vooralvindt men omtrent de vereisvhtelz vgor de nattlralisatle:
veel natrium ill zee- en strandgewassen,-- Htj, die genaturaliseerd wi1 worden, moet
voorts in het diel'
ljk ligchaam ,in t
1e bloed- den olderdonl van 23 Jaren hebben bereikt,
wei en in het kraakbeen.De natritlm zouten en een gevestigd verbljfgehouden hebben in
'btliten Europa,gedurendezes
zjn voor de voeding van planten el1dieren hetRjk,in Ot
van groot belang en kunnen nietoveraltloor achtereenvolgel
zde Jarcn met het verklaard
de kalizouten w orden vervangen.Voortsheeft, voornemen olzlergevestigd tebljven.Bjhet
wegensgoedkoopenprjs!hetkoolztlurnatrium vevzoekschrift t0tnatuxalisatie moethj aan
(soda) het koolzuur kallum (potaseh)in vele de regéring do bewjzen overleggen,waaruit
takken van njverheid verdrongen.Salpeter- vorenstaande tbiten bljken, benevens eexe
ztltlr,zwavelztlur,boorztlur en kiezelzuurna- verklaring.doorhem voorhetbestt
lul*zjner
tl
-ium en vooral chloornatrium (keukenzout) woonplaats afgelegfl,dat hj voornemensis,
worden in groote hoeveelheden gebrtlikt.De om ertobljvenwonen.Natt
lralisatiek:nmede
natriumzouten zjnkleulloos,wanneerhetzllt
lr w orden verleend t0tbolooning vanuitstekende
ongekleurd is,m eestalvatbaarvoor kristalli- diensten aan hetRjk in Europaofzjnek0l0satie en oplosbaar in water,terwjlzj btJ niën en bezittingen bewezen, of ûm andere
overwegeude redenen van Staatsbelang. De
zwakkeglgeihittenietvltlgtig worden.
N atrollet is de naam van eene delfstof, gewonevereischten,bovenvermeld komen,ntl
uitde klasse derwaterhoudende silicaten.Het niet te pas. De Koning reikt aan hem ,die
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door de wet is genaturaliseerd, brieven 'PJP
naturalisatieuit.

volgen van eeneroekeloozelevenswjsofvan
het gebruik van kunstmatige artsenjen.De

N aturalism us noemtmen het gevoelen, natuurgeneesleer bekommert zich weinig om
dat de natuur het eenige en alles is en dat afzonderljke ziekten,maarspreektin hetalbuiten haar geenerlei kracht bestaat. Hetis gemeen van ziekte ofvan ongezondheid,hoe-

een grof pantheïsmus,met atheïsmusgeljk- we1zj een acuten en chronisehenziektevorm
staande. 00k geeftmen aan hetwoord natu- onderscheidt. Volgens haar zjn de ziekten
ralismus we1 eens de beteekenis van 'tgeen weldadigewerkingen,waardoordeschadeljke
tegen het supranaturalismusOver staat,name- stoFen onder koorts, ontsteking, gisting en

ljk de meening,dat de mensch enkeldoor
het gebruik en de natuurljke ontwikkeling
ztlnergeestvermogenst0tkennisder waarheid
komen en aan zjnebestemmingbeantwoorden

kan. - Op het gebied der kunst is naturalismus hetbeginsel,datde verschillende kun-

sten gegrond zjn op denavolgingdernatuur,
en dat alzoo het ideaal niets anders is dan

eenehersenschim.- Eindeljk geeftmen den
naam van naturalismus aan de handelwjze
Van dengene,die zich bj de beoetbning van

verrottinguithetligchaam verwjderdworden.
Zj beschouwt bjv.de mazelen,de pokken
en het roodvonk als eenedoordenatuurvoor
een bepaalden leeftjd verordende reiniging en
daarom 00k in hun eigenljk wezennietgevaarljk.Chronischeziekten kunnen dan eerst
g0n0Z0n Yiorden, w anneer het gelukt, door
eeneyrikkelingvan dewerkzaamheidderhuid
genezlngbrengende koorts te doen Ontstaan.
Zj bezlgtt0therstelvan kranken doorgaans
zachte spjzen,zooalsmeelsoep,rjst,gort,

kunsten en wetenschappen enkelaan de lei- groenten! w it vleesch, enz., - voorts een
ding van zjnnatuurljkenaanlegtoevertrouwt, droog diëet)vooral van brood,met bepaalde
zonderzich om gejktetheorieëntebekreunen. dagen , waarop gedronken wordt, en water
N atuur (.De),afkomstig van hetLatjn- t0tbaden,Om slagen,inw ikkelingen en drank.

schewoordnascL(OntstaanOfçeborenworden), Btjzulk eenebebandeling,ingerigtnaaroudernoemt men al watontstaan ls en n0g steeds d0m ep gestel, alsmede naar den acuten of
ontstaat,alzoo het heelalmetal de verande- chronischen vorm derongesteldhèid,achtzj
ringen,welkehetin den tjd ondergaat.Die degenezinq mogeljk vanallebekendeen0nveranderingen zjn bewegingen in deruimte bekende, 1n- en uitwendige ziekten, voor
of'vanzoodanigebewegingenafhankeljk.Men zoover deze niet veroorzaakt worden door
kan ze door de ltennis van de w etten der Organische gebreken. De schadeljke stoFen

natuur verklaren en in eene wiykundige for- in hetligchaam worden daardoor op verschilmule uitdrukken. D e natuur isalzoo de aan lende wpz
- en afgoscheiden,inzonderheid dool.
wettengebondeneOrde,- hettegenovergestelde de uri
ne. Deze heeft gedurende de ziekte
van willekeur.Aï het kunstmatige,door de mecstaleene donkerbrtuneklet
lr;zj istroewillekeur van den mensch te voorsc,
hjn ge- belen Onderschoidtzich door haar bezinksel.
roepen, is in strjd met de natuur.Tot de Zoodra zj hare bleekgele kleur verkregen
natuur behooren alle voorMrerpen, alle schep- heeft, is llet zuiveringsverloop voleindigd en
selen,en 00k de menschelA, V00r z00V0r de de patiënthersteld.

veranderingen, welke zj ondergaan, afhan- De grondlergers der natuurgeneesleer zjn
keljk zjnvandewettendernatuur.Demensch de beide landlleden VineenzTrldzpifzte Gr:heeft,behalvedenatuurljke,echterookeene fenberg (tNovember1851)enJohannScArofA
ideale voorstelling der dingen,waardoorhj (f 20 Alaart 1856 te Lindewiese in Oostenzich verheft tot het begrip van het schoone rjksc'
h Silézië).Eerstgenoemde bepaalde zich
en goedelHi
J isdaarom geen burgerin twee bj de koudwaterkuur,terwjl laatstgemelde
w erelden,zooalsm en we1eensbeweerdheeft, de aanwending van vochtige warm te en de
maarhjheeftvan dezelfde wereld tweever- diaetetische methode invoerde. De natuurge-

schillende voorstellingen,eene natutlrljke en neesleer heeft na dien tjd vele aanhangers
eene ideale.Men spreektvan devrje natuur gevonden onderde leekenjdoch zeerweinige
in tegenoverstelling van den kunstmatigen onder de wetenschappeljk gevormde artsen.
stedenbouw of van een maatschappeljk ver- Intusschen heeft zj door woord en schrift
keer,datdoorregten,wettenenconventionéle
vormen van alle kanten beperkt is.

voorstanders zoeken te w innen;zelf'
shebben
zich t0t dat einde vereenigingen gevormd.

N atuurgeneeskunde noemt men een HoewelScArof/zen Prs'
esznltzaanmerkeljk in

stelsel, dat alle ziekten wi1genezen door de
geneeskracht der natuur te bevorderen. Het
verwerpt alzoo alle kunstmatige geneesmidde1en, minerale wateren, gekruide baden en
zelfs de koepokinenting,en beweert,datmen
alleen t0therstelling kan komen door gepast

voedsel,water,zuiverelucht,eenebehoorljke

warm te,electriciteit,lucht,beweging enrust.

Volgensdatstelselzjndeoorzakenvanziekten onzuiverheden en vergiften, welke van
buiten in de vochten en organen doordringen
ofuithetligchaam zelfvoortkomen dooreene
belemmerende werkzaamheid der huid ofdoor

eene gebrekkige spjsvertering,veelaldege-

gevoelens verscbilden,heeft men beider handelingen zoeken te vereenigen. Voorts heeft

men00k bjdebegunstigersdernatuurgeneesleerverschillenderiqtingen.Sommiyenvanhen
houden althans eenlgermate rekenlng met de
wetenschappeljke geneeskunde, - anderen
verwerpen haar geheel en al. Ongetwjfeld
heeftde natuurgeneeskunde hare eigenaardige
waarde;voorzooverztlstrjd voertvoorhet
behoud der gezondheid en voor de opvoeding
van hetmenschelt
jk geslacht door hetaanprj'
zen eener levenswjze,die inOvereenstemming
is met de wetten dernatuur,kan zi
l belangrjkediensten bewjzen.Harebeschouwingen
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omtrentongesteldheden desligchaamsgetuigen
echter van vooroordeel en verblinding. De

zich de opsporing ten doel der wetten,v0lgens welke de veranderingen in de natuur

wetenschappeljkegeneeskundeheefthetvolle plaats grjpentalzoo van de natuurwetten.
besefvan de beperktheid der magt, diezj Zjn deze volkomen bekend,dan worden zj
in het aanwenden van geneesmiddelen bezit, door eene wiskundige formule voorgesteld,
en zj heefthethoogebelangval
zeengepasten zgodat men de wiskunde de wetgeefsterder
leefregel nooit ontkend. O0k van haar gaat natuur kan noem en.De natuurkundige wetende aanbeveling uitderwaterltuurterbestrj- schap is echter n0g niet ver genoeg in haar

ding van sommige ongesteldhedentmaarzj onderzoek gevorderd,om alle verschjnselen
heefttevenshetregt:om harewaarsehuwende t0t zoodanige formules terug te brengen.Zj
stem te doen hooren tegen beginselen,welke

nietovereenstemmenmethetwetenschappeljk
onderzoek, alsmede om van de natuurgeneesleerandere bewjzen teeischenvoordejuistheid harerinzigten,dan eene opsomming van
gunstige uitkomsten,zooals gewoonljk ook
door kwakzalvers en w onderdodors geleverd
wordt.Het is eindeljk eene onloochenbare

is daarin tOt nu t0ehet meestgeslaagd met
betrekking t0t de sterrekunde sedertde ont-

dekkingenvanKepleren Netvton.De wjsgeer
Kant bouwd: daarop zjne theorie van het

heelalen vandebewegingderhemelligchamen,
en veel later kwam Laplaee t0t dezelfde uitkomst.D aarentegen kunnen de meeste ver-

cchjnseleninhetdieren-enplantenrjktwegens

waarheid,datvelc ziekten door hetaanwen- den ingewikkelden staatvan zaken,nietuit
den van gepaste geneesmiddelen in haren ver- wiskundige natnurwetten worden verklaard.
derfeljken l00pltllnnenwordengestuit,terwjl Evenm in heeft m en t0t nu t0e eene m athezj,overgelaten aan denatuur,den dood ten m atische formuie gevonden voor de vorming
gevolge hebben.
van kristallen.Geenwonder.Bjdebeweging
N atuurkrachten noemtmen zoodanige, der hemelligehamen treedt slechts éêne kracht
welke men aan de ligcham en dernatuur a1s - de zwaarte(gravitatie) zoozeerop den
daarinaanwezig'ekrachtentoekent.Eenezekere voorgrond, datm en metde overige krachten
hoeveelheid stof ltomt dan overeen m et eene geenerekening behoeftte houden,terwjlbj
daaraan evenredige hoeveelheid kracht.Daar het l
even derbewerktuiqdegewroehten eene
de meeste natuurkenners van'
Onzen tjd van reeks van natutlrkrachtenlnaanm erkingkomt,
oordeelzjn,daterslec,
htsêêne stofbestaat? zooals warmte,licht, electriciteit, verwantdie zich door verschillende rangschiklting der schap,adhaesie,cohaesieenz.Erkomtn0gbj,

kleinstedeeltjesin denvorm valzverschillende datwjvool
-demoleculairekraf
shten(dekrachscheikundige elementen voordoet,zoo komen ten?welkebjdeOnderlingeaanrakingderdeelzj daardoor tevens t0t hetgovoelen7dater tjesin wfrkingkomen)n0g geenewiskundige
eigenljk sleclltsét
èlleltrachtaanweziris.Een uitdrtlkking kennen.Sleekts de veranderingen
?l-uimteof'debewegingenkunnenwjmabelangrjk bewjsvoordezeOnderstelllngisde in d(
wetvan hetbehoud vankracht,nameljk het thtlmatisehbepalen.Eéne dereerstestellingen,

feit,dat de verschillende nattlurkrachten elkauder kunnen vervangen. Die wet, vooral
dool*H elmholtz en M ayer in hetlichtgesteld,
is eene toepassing derreeds door Kant Openbaargemaakte wet van de bestendigheid van

0ns door llet Fezond verstand aan de llal
zd

gedaan en Onmlsbaar voor hetbegrip derver-

schjnselen,is(liederOorzakeljkheid,nameljl
t
dat elke verandering eene bepaalde Oorzaak
heeft.Daarmede is op hetnaauwstverbonden

stof en kracht,nameltiltvan hetfeit,datde de grondstelling der volharding (traagheid)

in het heelal aanwezige stof elz kracht niet van massa en kracht,nameljk datiedervoorverm inderd of vermeerderd,m aar alleen ver- werp zûolaug bltflt volharden in denzelfden
vormd worden.D e voornaam ste krachten der toestand van rust of beweging, totdat eene

stof zjn ondbûrdriugbaarheid, aantrekkings- nieuwe Oorzaak er op werkt,terwjlde aankrachtuitdeverteen aaptrekkingskraclltbj w ezige massa en krae,ht nietvermeerderen of
aanraking.Totdevöörlaatstebehooren:zwaarte verminderen. Ontwaren wj
j dus eene veran(gravitatie),warmte en licht, - en t0tde dering in de gesteldheid van een ligchaam ,
laatste: verwantschap (chemische affiniteit), dan moetdaarvooreene bepaaldeoorzaak zjn.
ltrachtvan zamenhang (cohaesie),kleefkracht Aan zullte,naarw islkundige wetten w erkende
(adhaesie),magnetismtlsen electriciteit.
oorzaken yeeft men den naam van natuurk'
raol
tten (zle aldaar.)
Natuurkunde (De),zie Physica.
N atuurkundige

genootschappen

Natuurlijke historie noemtmendebe-

vindtm en in de voornaamste steden der be- schouwi
ng en stelselmatiyerangschikkingvan
schaafde volken en door vele van henw orden de ligcllamen, welke zlch Op onze planeet
Handelingen'' Verslagen''of Berigten''uit- bavinden. Zj Omvat alzoo de dier-,planten-

gegeven.Zj zjn van algemeenen Ofbjzonde- el1del
jsto
flœnde(zie?
lderdezewoorden).
.l
ren aard.Dd leden der eerste wjden zich
Nat
uur
l
i
j
ke
wi
gs
begee
rte (De) isin
aan debeoefening van alle nattlurkundige w e- het,algemeen eendeelderwjsbageerteenwél
tenschappen,- en die dertw eedebepalen zich

haartheoretisch gedeelte,handelendeOverhet-

bj éên tak van deze?bt
jv.bj dephysica,bj geen is(metapllysica)en tegenovergesteldaan
de natuurljke h'
istorle enz. llet aantaldier haar pradisch gedeelte,hetwelk zich bepaalt

a).TevensOngenootschajpen is zoo verbazend groot,dat t0thetqeen wezen moet(ethic,

wj het nlet wagen,daarvan ecnenaamljst derscheldtzjzich van een andergedeelteder
Op te nemen.
theoretische wgsbegeerte, nameljk van die
N atuurkundig onderzoek (l1et) stelt des geestes,welke den onGl
zdigen geest(the-
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ologie) t0t onderwerp heeft ofden eindigen uitgang van de begrippen omtrent de zede(pslchologie), omdatzj zich metdenatuur ljkheid,de beschaving en de middelen om

bezlg houdt, - alsmede van de proefonder- t0t algemeene welvaart te geraken.Hetligt
vindeljke natuurkunde,omdatzjt0tdewjs- veel meer voor de hand,om metde historigeeriqevakken behoort.Wiealzoo,geljk de sehe school aan te nemen,datzlllk een namaterlalist, geen geest buiten de natuur èr- tuurtoestandtwaarin datzoogenaamdenatutm
kent, beschouwtde geheele theoretische phi- regt onbelemmerd gegolden z0u hebben, de
losophie als natuurljke wjsbegeerte,- en vrucht is van het denkvermogen van latere
wie,geljk de empirist,o0k de wjsbegeerte regtsphilosophen, die'een ideëel regtgeconeene ervaringswetenschap noemt,kentgeener- strueerd hebben, 0nl daaraan ter toetse te
leionderscheid tusschen denatuurljke wjs- brengen de gebrekkige regtsvormen en regtsbegeerte en de natuurwetenschap.
toestanden, die zj in hunne omgeving 0pNatuurlijke gödgeleerdheid noemt merkten.De orde van zakenisdaardoorgeheel
men die kennis van het Opperwezen en van omgekeerd.MTata1spnatuuxljk''bestaanheb-

zjne betrekking t0thetgeschapeneinhetalgemeen en t0tden mensch in hetbjzonder,
welke ontleend wordt aan de natuur en de
hiertoe behoorendemenscheljke rede.De natuurljkegodgeleerdheid wordtgewoonljk ge-

bend wordt voorop gesteld bljktalleen eene
idietezjn van laterwjsgeerigdenken.om

de geschetste opvatting van hetw oord rnatuurregt'' buiten werking te stellen,hebben

de Duitsche geleerden van lateren tjd het

ring geschat of geheel verw orpen door hen, woord vervangen door een ander?nameljk

diedekerkeljkeoirkondena1sbovenmensche- door pverntlnftreeht''(verstandsregt). En nu
ljke openbaringen en dus als de eigenljke hechten zj aan datwoordde beteekenisvan
kenbron van G0d beschouwen.Daarenboven

een zamenstel van regten,en leeringen 0m -

zjn de getuigenissen omtrenthetbestaan en trent die regten, die voortspruiten uit den

de eigenschappen van een W ereldschepper, aard van de verhoudingen onder de menschen,
door de vrienden dernatuurljkegodgeleerd- welke regten alleen erkend ktm nen w orden
heid aan de natuur ontleend, vooral in den door de nasporingen van hetverstand,door

laatsten tjd doormaterialisten enpessimisten, nadenken. onder de leidiny van hetnatuur#
juist op grond van een meer naauwkeurig rert)in laatstqenoemden zln,vormten ontonderzoek der natuur,op het felstbestreden.
N atuurregt.De beteekenis vanditwoord
is verschillend.M en verstaater onder hett0taal van zekere regten, die den mensch als
't ware van zelf, van nature, toebehooren,

diehem aangeboren zjn,en daarom zjn 0nvervreemdbaareigendom zjn en bljven moeten,onafhankeljk van en niettegenstaande
alle beperkingen, banden en verpligtingen,
die alseen gevolg van hetonderling verkeer

en van de maatsehappeljke toestanden zjn
natuurljkenregtskringinkorten.Denoorsprong
van die regten plaatst m en in eenen gefingeerdennatuurljkentoestanddermaatschappj,
die vooraf z0u gegaan zjn aan allebanden,
die later door het positieve regt de vrjheid

wlkkeltzich hlstorisch positiefregt,doorhet
aan te nemen als regel, norm a, voor des

menschen handelingen,welk verschjnselzich

opdoet, zoodra slechts eenige sporen van
beschaving m erkbaar w orden.Het natuurregt
leert den aard en het wezen van het regt
kennen en ontvouwt naar zjnebeginselen de
beteekenis en het karakter van de enkele
regtsinstellingen. Het leidt de afkomst van
de bestaande regten en pligten af uit ééne

bron,nameljk:de natuur dermenschen.Het
is dus het regt, dat geboren w ordtuithet
nadenken over de natuur van de menschen.

Hetnatuurregtisderhalve eenwjsgeerigregt.
Reeds in de oudheid treFen we Omtrent dit
regt denkbeelden aan Over den aard en den
oorsprong van het regt,die m et elkander in

van den mensch beperkten,zoodat in dezen
als 'tware vöörhistorischen toestand die na- strjd waren. Terwjl de Sophisten in Grietuurregten van den m ensch in vollen omvang kenland aan hetbegrip rregt''alle ideale bebestaan hadden, terwjl pas later,in tegen- teekenis ontzegden en alle regt beschotlw d
stelling metdien vroegeren toestand,doorde wilden hebben als eene uitvinding van eene
instelllngen van hetpositieve regtten gevolge zekere loosheid en als een middel,om over
van willekeur en misbruik van magtinbreuk anderen te heersehen, sprak reeds Spcrcfe,s
gemaakt is op die aangeboren regten.Deze van ronbeschrevene,goddeljke wetten'',die

oyvatting van het :
,natuurregt''is evenwel hj stelde tegenover de menscheljke burgernlet aannemeltjk.Zj,diehetwoordin dien ljke regtsinstellingen.Plato hecht aan het
zin gebruiken,bljven natuurljk in gebrekej begrip rregt''den zin van eeuwiye,onverom het bestaan van zulk een natuurstaat anderljkeregtvaardigheid;bj hem Ishetregt
ergens ter wereld te bewjzen,terwjl zj eene Openbaring van het pjoede''.Evenals
evenmin te kennen geven, welke toch die

het ,goede''gevonden wordtIn elken mensch,

z00 hoogreroemde nat%urregten zouden zjn. z00 ook wordt het mgoede'' gehandhaafd in

De opvattlng van zulk een bestaan van reg- den Staat,de Organisatie van dezamenleving

ten is bovendien Onjuist, omdat de geschie- der menschen, en wèl door de heerschappj
denis leert,dathetregten zjne instellingen van hetgeesteljk,verstandeljk beginselover
hand aan hand zich ontwikkelen meten Ont- het streven van het beginsel der dw aasheid
staan door de verschillende betrekkingen tus- en der zinneljkheid. Aristnteles zocht den
schen de m enschen onderling, die op hare grond van alle positieve regtsbepalingen in
beurt gewjzigd en vervormdworden doorde haar doel,om m ede te werken t0t het bemaatschappeljketoestanden endoordenv00r- vorderen van het levensgeluk van alle men-
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schen, 'tgeen bereikt k0n worden, indien heeft, om volgens een algemeenen regel de
m en m et behulp van hetregtdeuitwendige1e- vrjheid van den een te doen bestaan nust
vensvoorwaarden ging inrigten naardeeischen geljke vrjheid van iederander.De Staatbe-

van het verstand.Hj legde daarmede den rust volgens hem ,evenals bj Rowssealb,op
grondslag voor de wjsbegeerte,die dealge- eene vrpw illige overeenkomst, die den gemeene welvaart tot onderw erp en doel van meenschappeljkenvolkswiloverbrengtbj het
hare nasporingen verheft.Evenmin als in den

wetgevend gezag,en die den regentvan den

ouden tjd trefen wj indemiddeneeuwen de Staat aangestqld heeft als lasthebber t0t uit-

erkenning aan van aangeboren menschenreg- voering vandiewilsopenbaringen.M ohteneemt
ten,zelfs nietvan hetregtvan vrjheid van dezelfde verklaring van het wezen en den

persoon.De slavernj k0n naardeopvatting oorsprong van het regtover,maar steltovevan regt metgrond verdedigd worden,want ri
qens voor elke rege
'ring t0teinddoel, dat
regt wasalleen de openbaring van den feite- zj zich zelge overbodig moet maken door
ljken toestand.HùyodeGrppfsyrakvoorhet de menschheid te verheFen t0t zoodaniren
eerstvan paangeboren regten'' dle den grond- trap van ontwikkel
ing, dat alle uitwendlge
slag van alle andere regten m oestenuitm aken, dwangmiddelen tot pligtsbetrachting gem lst
daarom is hj de grondvestervan heteigen- kunnen w orden. De historische schoolkomt
ljke pnatuurregt''
.DoorzjnevolgelingenPu- op tegen het beginselvan vrjheid en regt,
fest
ft
v/,Tl
tomasi'
tts,Loeke,Wolf,Jlbzlfeygffïe'
s, datdoorgenoem denatutu*regtsleerarengegrondRoussea'
ten Kantwerdzjn beginseltoegepaat vest was geworden,m et de bewering,dater
en uitgewerkt tot de waarheid,dat die aan- slechts posi
tiefreqt bestaat,waarvan degegeboren regten niet verloren waren gegaan, openbaarde volkswllten allen tjdede éénlge
doordat willekeur en overmagt den mensch bron is, en dat alleen uit deze bron regtsverdreven hadden uit zekeren primitieven instituten en regtsmiddelen kunnen en m ogen
nattlurstaat van oagestoorde gelukzaligheid, worden afgeleid.llie schoolbestrjdtderegt-

maar datin den l0op dertjdenjuistde Ont- matigheidvan deleeringen van hetnatuurrert
wikkeling van het verstand de aanspraak
van den m ensch op dieaangeboren regten t0t
klaarheid had gebragt. De Grppf plaatste
den oorsprong van den Staat in den trek t0t

en sommige van hare voorstanders hebben ln
hunne pogingen daartoe een zeer read ionnair
standpuntingenom en.Z00 berust,volgensron
H aller,alle regtop eelzsysteem van geweld,
gezelligheid bj demenschen,diehen t0tde door de eerste m agthebbenden uitgeoefend en
overeenkom st had geleid, om elkander hulp op de volgende geslachten overgeplant;hetis
en bjstand te bieden; daarom is volgens een heerschen vanden sterkeoverdenzwakke.
hem regt al datgene,wat de maatschappj H evbart kentgeen ander dan factisch - feitot bevordering van dat doel van den een tel
jk
en positiefregt,waarvan dereleischen en aan den ander tûekennen moet. digheid alleen berustop gemisaanbestrjdlng.

P'
t
fendorf nam als grond van het regt aan Reyel en Stahlverdedigen op geljksoortige
de behoefte''; a1s doel prtlsten veiligheid''. gronden theorieën van geljken aard omtTent
Daarom moesten de pligten,die hetgeweten den Staat?het regt en de vrjheid.Het s0deed kennen,desnoodsdooruitwendigedwang- cialisme bekreunt zich niet Om de strenge
middelen in practjk kunnen wordengebragt. afgetrokken nasporingen en redenéringen van
Volgens Loeke moet de geordende btlrgerli
jke het natt
lurregt,maarspantztjne krachten in

maatschappj de regten beschermen,die ieder tot het scheppen van nieuwe,zelfs phantasindividu in den natuurstaat kan laten gelden, tische Staatsvormen,die op éênsde gebreken

nameljk dieop zelfonderhoud- in denruim- van de bestaande maatschappj zouden doen
sten zin - en vrjheid.Volgens M ontesquie. verdwjnen, om eensklaps al de voorregten
bestaat de Staat door eene vrjwillige Ovem van een nieuw, onberispeljk gelukkir en
eenkomst van alle m enschen, die allen van w elvarend bestaan voor allen daarvoor ln de
nature geljk en even vrj zjn,nlaar t0t be- plaats te stellen.De vruehtbaarstebeoefening
vordering van het welzjn van allen hebben van hetnatnurregt kan men verwachten van
zj met onderling goedvinden de vrjheid van die geleerden, w elke het door hun nadenken

ieder individu beperkt tot zekeren kring, gevonden begrip van regtter toetse brengen
binnen wiens grellzen ieder doen en laten aan de historische toestanden,om zoodoende
mag,wathjwil,maardiel1jnietkanover- m ettoenadering t0tde historische school,het
schrjden,zonderdenregtskringvaneenander w ezen van het regt, de regtmatigheid?den
binnen te dringen.Roussea'
l
tnoemtde vrjheid oorsprong en het doel der regtsinstelllngen
eene aangeboren eigenschap van den mensche- Op te sporen, te ontleden en te zuiveren,

ljken geesten derbalve eene onvervreembare zoodat hunne studiën,de werkeljkheid tot
bezitting van het individtl, w elke door den

uitgangsptlntkiezende, kunnen strekken,om

Staat,volgens deopdragt van allen,metzjn de regtsbegrippen te zuiveren, en den wetgezag tegen elken inbreuk moetw orden be- gevert0tleiddraad kunnen zjn,om hetvolk

schermd en gewaarborgd. Om dit doel te heilaanbrengende instellingen en wetten te
bereiken is, volgens hem , niemand gehoor- verschalen.
zaamheid verschuldigd aan een anderdan aan
N atuurzelfdruk (physiotypie,autoplas-

zich zelt'
,omdateen iedereen geljk aandeel tiek) noemtmen de kunstOm van voortbrengbezit in het gemeensehappeljk gezag,dat selen dernatuurofdernjverheiddoormiddel
voordiebescherming noodig is.Kantverklaart van het oorspronkeljk voorwel
'p op eenvouvoar regt elke handeling) die de strekking dige wjze afdrukken te bekomen.Men legt
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het voorwerp (bladeren,gedxoogde planten, de dochter van den hoogleeraar in degeneesinsecten,indrukken van fossiele planten,stee- kunde Hebenstrelt,en na den dood vanharen
nen 6nz.)op eene goed gepoljste stalen of vader deed haar halfbroeder,de hoogleeraar
koperen plaat, bedekt het met eene dtlnne in de theologie Hebenstrelt, haar eene zorglooden plaat en laat het geheel tusschen 2 vuldigeopvoedinggeven.Voorallegdezjzich
sterk drukkende cylinders doorgaan.De vorm t0e op de geschiedenisen op de nieuwe talen.

van hetvoorwerpwordthierbjhoogstnaauw- Eersttrat
lzj metden koopman Holdenrieder
keurig afgedruktin hetl00d,roodat men dit en daarna met den koopman Jokann Georg
aanstonds als drukplaat zou kunnen gebrui- Nasbertte Naumburg in hethuweljk.Toen
ken, indien het m etaalnietz00 week w are. zi
j zich wegens eene oogoperatie te Leipzij
M en brengt derhalve op de looden plaat een bevond,overleed zj aldaarden lzdenJanuarp
galvanischen neêrslag van koper en hierop 1819.H et aantal der door haar geschrevene
een tweeden, welke de verlangde drtlkplaat werken iszeergroot.W jvermeldendaarvan:
vormt.De afdrukken,doormiddelderkoper- DW alterv0nMontbarry(1786)'',- r'rheklavon

drukpers verkregen, g0V0n eene volkomen
J-uiste voorstelling vau het V00rY;erP. O0k
vervaardigt m en door middel der stereotypie
w eleensregtstreeks van de looden plaateene
drukplaat, die onder de gewone drukpers
witte Eguren op een zwarten grond levert.

Thurn'')
rElisabeth, Erbin v0n Toggenburg'')- ?Konradin von Sehwaben''1- pNeue

Volksmsrchen der Delltschen (1789- 1793,
5 dlnl'') - rAlexis und Luise (1819)1
')Ttlrmalion und Lazorta (1820,2 d1n)'',en oluetzte originalromane(1827,5 dln)''.
In ditgevaleischthetafdrukkeneenegroote N aum achie is een Grieksth woord,het-

behendlgheid,zoodat men liever van de 100- welk zeeslay beduidt,maar doorgaansgebezigd
den plaat of van de eerste galvanoplastische wordtin de beteekenisvan spiegelyereeldp,zee.

plaateenafdruk overbrengtopeenegepoljste Bj de Romeinen kwamen dezespiegelgevechzinkplaat en deze etst totdat de iguur,door ten eerstten tjde van Caesar(40vôôrChr.
)
het vetvan den afdruk beveiligd,zich verhe- in zwang en werden daarna gedurig vaker op
da
art
oe
i
nge
ri
gt
e
pl
aat
s
en
gehouden.
Deze
ven (en reliéf)vertoont.Op deze wjze toch
verkrjgtmen uitstekendedrukplaten voorde w aren amphitheaters metuitgediepte arena's,
gewone pers. De natuurzelfdruk heeft ztjne welke m en t0tzekere hoogte metw ater k0n
ontwikkeling in onzen ti
jd vooralte danlten vullen. Olaudius etshter hield de naumachieën
aan den overleden hofraad A '
aer,in leven di- il
z het Lacus Ftlcintls, Pompllàs zelfs in de

teur van de staafsdrukkerj te W eenen.
Siciliaansche Golf btj Rhegium en de waan'çatzraer (Oldwig Leopold Anton von), zinnige Heliogâbalus in de Euripus. Eerst
e
en Pruissisch generaal,yeboren te Vellin in laterdeedmendaarvoorafzonderljkegebotlwen
Pommeren den 18den Aprll 17822wasde telg verrjzen. Het water werd gewoonljk door

van een miiitair geslacht,werd ln 1795 page
van koning I'riedric% F'ïIA:JZ/I 11, trad in
1798 als vaandrig in dienst,w oonde in 1806

onderaardsche Of Opene kanalen uitde Tiber

derwaartsgeleid.Destrjderswarendoorgaans
geNangenen of veroordeelde misdadigers, die
den slag btj Auerstadt bj,zag zich in 1810 daarbj het leven verloren,zoo hun dit niet
bevorderd tOtmajoor,vergezelde den Koniug geschonken werd doorde genade desKeizers.
naarhetCongrèste Dresden,enaanvaarddein
1812 eene zending naar W eenen,in 1813naar
hetFransche hoofdkwartierenvervolgensnaar

N aum ann.Onder dezen naam vermelden

M,.i.i:
Johantt Gof/liel ofA madells Ncffzacozzz,een

keizer Alezander. Na den slag bj Bautzen verdienstelt
jk Duitsch componist, geboren te
werd hj luitenant-kolonel,woonde de veld- BlasewitzbjDresdt
!ndenl7denApril1741.Hj
slagen bj van 1813 en 1814 en werd toege- vergezelde een Zw eedsch virtuoos naar ltalië
voegd aan den toenmaligen Prins,den tegen- en genoot er het Onderwjs van den beroemwoordigen Keizer van D uitschland. Na den

den Tartini.Nadathj te Napelsen Boloyna
Vredevan ParjsbegafhjzichmetzjnKoning zjnestudiun hadvoortgezet,vestigdehjzlch
naar Engeland,nam voorts deelaandenveld- a1smuziekonderwjzerte Venetië en bragter
togt van 1815, vergezelde in 18t7 prinses zjne eerste Opera'sten gehoore.In 1765werd
CharlottenaarRusland,in1821denkroonprins hj keurvorsteljk l
terkcomponistteDresden,
naar het Congrès te Troppau, vervolgens volbragtnog 2reizen naarItalië,waarzjne
prins W ilhelm op eene reis door Duitschland,
Zwitserland en Italië, en werd in 1825 luitenant-generaal en in 1832generaalen kommandant van het eerste armeekorps)in 1842
lid van den staatsraad en adjudant-generaal

op
era's:rAchillesaufSkiros'''- rsoliman''rHypermnestl-a'') rArmida,, enz.metbj2val
werden ontvangen, en ontving eene uitnoodi-

ging,om teBerljn de betrekking van kapélmeester te aanvaarden. De Keurvorst van

des Konings en in 1840generaalderinfan- Saksen echter bewoog hem Om te Dresden te

terie.Htjverlietdedienstln 1850enOverleed bljven, dool'hem t0tkapélmeesteren later
te M:tzdorf in Silézië den lsten November t0t Opperkapêlmeester te benpemen.In 1780
1861.
vertrûk hj op aanzoek van den Koning van
N aubert (Christiane BenedicteEugenie), Zweden naar Stokholm,waarhj zjnebeste
eeneverdiensteljke Dtlitsche romansc'
hrpfster) opera,rcol'a''getiteld,componeerde,en bragt
die uit bescheidenheid haren naam t0t kort in 1785 te Kopenhagen de Opera jyorpheus''
vôör haar overljt
len zelfs voûr hare naaste op het toûneel. Hj vervaardigde voorts vele
betrekkingen verborgen hield, werd geboren

te Leipzig den 13denSeptembe? 1756.Zj was

ander
compos
itbe
iër
n,18
e0
n1.
d
en 2e3st
en Odo
Overleed te Blasewitz
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Jokann Frie#ric: Naumann,een verdienste- ljke deelen aan de Saale en aan deElster
ljk ornitholoog.Hj wasgeboren teZiebigk gelegen, met 40000 inwoners op eene uitgebj Köthen den 14denFebruarj1780,enwerd breidheid van 9 q geogr.mjl.Dezetelvan
hoogleeraar en inspedeur van het ornitholo- het bisdom w erd ln 968 door keizer Otto 1
gisch muséum van den hertog ron Anhalt- te Zeitz gesticht,maar later naar Naumburg

AWJA:S.Hj overleed in zjne geboorteplaats verglaatst.In 1815 verviel dit bisdom aan
den 15denAugustus1857.Zjnmerkwaardigst Prtussen, doch het domkapittel bleef t0t nu
.

geschriftis getiteld:rNaturgesehichte der Vö- t0e bestaan.

gelDeutschlands(1822- 1844)12 dln)'',met
vervolgen van lla'sinst Wcd#Jvl'M,s en Slsrm

Naundorf,zieonderLodet
oqk XVIL
Nauplia (Nauplion, NapolidiRomania),

(1851-1860).Naumann vervaardigde zelfde de versterkte hoofdstad eener eparchie in de
afbeeldingen en graveerde er ongeveer 500 in
koper.
Karl FdddcA Naumann, een uitstekend
aard-en delfstofkundige en een zoon vanden

Grieksche nomosArgolis en aan de Golfvan
Argolis,bezit eeneruime en veilige haven en

3osten M ei1797,studeerde teFreiberg,Tueipzig en Jena, ondernam in 1821- 1822 eene
geognostische reis naar Noorwegen,werd in
1823 privaatdocent in de mineralogiete Jena,
in 1824 hoogleeraar te Leipzig, en in 1826
professor in de kristallographie en geognosie

van appêl en van eene regtbank van eersten
aanleg. Men vindt er 7 kerken,een gymnasium , onderscheidene gemeentescholen, een
tuighuis en 8500 inwoners,die een uitgebrei-

iseenederbelanrrjkstezeeplaatsenvanGrie-

kenland; tevens ls zj de zetelvan den n0vöôrlaatste.Hj werd geboren teDresden den march , van den aartsbisschop, van het Hof

den handeldrjven.Zj isdeéénigeverdedigbare vesting i11Griekenland,daar de citadélj

teFreiberg.In 1842 ginghj a1shoogleeraar die destadenhavenbestrjkt)opeenehooge,
in de aard- en delfstofkunde naar Leipzig, steile rots gelegen is.
werd in 1872 emeritus,ek1overleedteDresden
N autilus L. of seheepsboot is de naam
den26stenNovember1873.Van zijnegeschriften van een geslaeht uit de orde der koppootige
vermelden wj: rBeitr:ge zurkenntnisN0r- weekdieren en bevatslechtsweinigethansn0g
wegens (1824, 2 d1n)'',- ,,luehrbucll der levende soorten.De meest gewone?N .Pom-

Krystallographie (1830, 2dln)5?- oyijemtjute JIïJCC
:.
SL.t heeft eene spiraalsgewjs in hetder Mineralogie (1846;9dedruk 18T4)''
,- zelfde vlak gewondene sehaal met elkander
Lehrbuch derGeognosie(1850-1854,2dln; aanrakende en omhullende windingen,zoodat
2dedruk 1857- 1872)'',- enrlleberdenQt
lin- alleen debuitenhtezigtbaaris.Zj beziteene
cunx a!sGrundgesetz derBlattstelltlng (1845)''. middelljn van 15 Ned.duim , is van buiten
O0k leverde h'
IJmet Cotta eene grûote geo- w itm et roodachtige dwarsstrepen en vertoont
gnostische kaartvan het koningrjk Saksell. Op dedoorsnedetalrjke,doortusschenschotten
EmilNawmann,eei
zvoortreffeljk componist gescheidene kamers, die door eene centraalen schrjver Overmuzikaleonderwerpen.llj buis (sipho) verbonden zjn.In de buitenste
w erd geboren teBerl
jn den 8sten Sejtember en grootste kam er woonthetweekdier,welks
1828 en oefende zich Onder de leidlng van k0p bezet is m et arm en ofvoelers,die het
M endelssohn,Bartltoldy. Voorts schreef hj de in scheeden kan terngtrekken. H et bewoont
oratoria: pchristusderFriedensbote(1848)'', de Indische Zee en bevindt zich doorgaans
en r'Die Zerstörung Jerusalems'',alsmede de Op den bodem , maar komt o0k we1aan de
o era's: J'udith''en pM iihlenllexe'' enz.Van oppervlakte, terwjl het de achterste, met

zpne geschriften vermelden wtj:rueber Ein- lucht gevulde kamers bezigt om te stjgen.
fil
'hrung desPsalmgesangsinderevangelischen

Ilet is eetbaar, en van de schaalvervaardigt

Kirche (1856)', - rDieTonkunstin derKt1l- men drinkbekers nadat men het buitenste

turgeschichte (1869- 1870)''
2 - qDeutsche vlies met bjtend zuur weggenomen en de
Tondichter von Seb.Bach bls aufdle Gegen- daarollder gelegene,parelm oerglanzige schaal
wart (1871; 3de druk 1875)'', - en plfalie- met snjwerk versierd heeft.

N auvoo-city , eene stad aan de Mississippi in den Am erikaanschen Staat Illinois,
N aum burg an der Saale iseenearron- w erd in 1840 door de Morm onen gesticht.
dissementshoofdstad in het Pruissische regé- lleze deden ereen grooten tempelverrjzen,
ringsdistrictMerseburg.Zjligtaandenspoor- doch hun profeet Smitltwerd er in 1844 met
weg niet ver van het vereenigingspunt van eenige van zjne aanhqngersvermoord en de
de Unstrt
lt met de Saale en teltruim 16000 tem pel zelfin 1848 inbrandgestoken,waarna
inwoners (1875). T0t de merkwaardige ge- men de Morm onen verdreef.De stad,welke
bouwen behooren er het Slot, thans t0tge- vôôrdien tjdopgeveer18000inwonerstelde,
regtshof ingerigt, het stadhuis, het gebouw is ntl nagenoeg ontvolkt.In 1852 vestigden
voor hetH0fvan appêl,en onder de 5evan- er zich Fransche Socialisten onder de leiding
gelische kerken ded0m ,in spitsboogstjl0p- van Cabet.
getrokken en van 3 torens voorzien.O0k vindt
Navarino (Neokastron),eene Grieksche
tad op de zuidwestkustvan hetschiermen ereen gymnasium ,eenehooyereburger- havens
school,een w eeshuis en Onderscheldenehospi- eiland Morea, in de nom os Messenië en aan
talen en inrigtingen van w eldadigheid.Handel hetzuideljk uiteinde de< Baaivan Navarino,
bezit eene der beste havens van Griekenland,
ennjverheid zjn ernietOnbelangrjk.
Te voren had m en een zeifstandig bisdom maar telt n0g geene 1200 inwoners.Gemelde
Naumburg ofNq/
amb%vg,Zeitz,in 2 afzonder- Baai is vexmaard door den zeeslag van 20
nische Tondichter vOn Palestrina bis aufdie

Gegenwart(1876)''.
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October 1827, waarin de overwinning der loop van de Ebro aan de Saracenen ontrukt
vereenigde Engelsch-Fransch-Russische vloot had. In derj zjneropvolger:onderscheidde
op de Turksch-Egyptische de Onafhankeljk- zich Saneho IIIX cypr(1001- 1035),die de
heid bezorgde aan Griekenland.
gronzen des rjks aanmerkeljk uitbreiddeen
onderzjnezonen
Navarreg een voormalig koningrjk in ditlaatste btj zjn stervenNavar
re en Biscaye
Spanje, bestond uit Opper-Navarre aan de verdeelde,zoodat Glzrcll
zuidzjdederPyreneeënenNeder-Navarreaan verkreeg,IkrdinandCastilië,Gonzaleshetnoor-

de noordzjde van die bergketen.Heteerste deljk gedeelte van Aragon,en Ramiro het

%aneltoIF vanNavarre
vormt thans de Spaansche provincie Navarre overige.In 1076 werd k
en hettweedehetFranschedepartementBasses doorzjnneefSaneh,
o.
/tt
z-ïrpvanAragonvan
Pyrenées.Heteerste is Omgeven doorde pro- den troon gestooten en beider grondgebied
vinciën Guipuzcoa,Alava, Logrono,Hue'sca vereenigd Onder denzelftlen schepter,maarna

fonsusI (1134)herkreegNaen Saragossa en telt op 190 D geogr.mjl den doodvan Al
omstreeks120000inwoners(1870),meerendeels varre onder Gareia F zjne zelfstandigheid.
to Fff,
Basken. De bodem is er, metuitzondering In 1234, na hetoverijden van Sanel
ll0;Cham?
van hetbinnenland,w aar de hoogvlakte van vervielhetbj erfenisaan Thibaut'

Pamplona zich uitbreidt,en van de Ribera, payne,die er een nieuw vorstenhtlis vestigde,

dezuideltjke,aan deEbro grenzende gewes- en doorhethuweljk van Johanna,de laatste
ten, zeer bergachtig en bosehrtjk en alzoo erfgename van datHuis,metPltilipsdeksïc/lopzle
weinig geschiktvoordenlandbouw .Intusschen werd het in 1285 aan Frankrjk toegevoegd.
vindt men er vrllchtbare gedeelten langs de

Na hetuitsterven van hetCapetingischeHuisin

rivieren. De voornaamste van deze zjn de de manneljke ljn (1328)kwam Navarre in
Ebro, de Bidassoa en de Anepoq Ook vindt het bezit van Johanna 11,eene dochter van
men er zoute en minerale bronnen.Het kli- Lodewqk a'
r'
, en zj sehonk inharen gemaal,
revz, in 1329 aan
maat is er gezond,maar in hethooggebergte Pltilips III, graaf van f r'
zeer guur. In het algemeen geljkt deze p1'
o- hetland een nieuwen vorst.Zjn zoon Karel
vincie in het noorden op Midden-en in het 11 de Wtmz: verbond zich metden Prins van
zuiden op Zuid-Europa.In de lager gelegene W allis 0n den K oning van Aragon tegen
oorden verbouwt m 0n graan, goeden wtln, Hendrik Trastamara? verklaarde aan Frankhennep, vlas, olie,groenten en allerlei Ooft. rjk en Castilië den oorlog,waarin zjn rjk
De npverheid was er te voren van w einig verwoest werd, en kon eerst in 1329 door
belang, maar heeft er zich in hetttjdperk groote opofferingen herstelling van den vrede

vöör den Jongsten burgeroorlog aanmerkeljk
Ontwikkeld,waartoe de voltook'ing der spoorwegljn van Saragossa overTt
ldelaen Pamplona naar Alsastla niet weinig heeftbjgedragen. De belangrjkste voortbrengselen zjn

erlangen.Metdehand van zjne kleindochter
Blanea verviel Navarre in 1445 aan Jaltvan
uLragon en bleef metdiensrjk gedurende 54

jaren vereenigd.Koning Jan lietin 1479eene

dochter na,E leonore geheeten en gelluwdm et

Gaston, graaf ran Foi:r en burggraat' '
van'
er: tjzer? glas, papier?laken,leder, zeej Bl
arn,zoodatBéarn bjNavarrewerdgevoegd.
en chocolade. De Navarrézen, ontstaan ult

eene vermenging van Basken en Gothen ge- Zjnedochter Catharinq,dieaanharengemaal
an d'Albret geheel Nttvarre ten huweljk
durende deMoorsche heerscllappj,vormeneen Je
krachtig menschenras; ztj z)'n werkzaam , had gebragt, verloor in 1492 i11 een Oorlog
schrander?uitstekendeJagers,smokkelaarsen tegen Ferdinand de fftz//lt?lidl!:Opper-Navarre,

hetwelk nu a1s Spaansch Navarre in Spanle
werd ingeltjfd.Hendrék 11,(le zoon vanJeant
werd in 1517 ztjn Opvolgerin Neder-Navarre
en Béarn.'
W êIpoegde hj zich in 1521,na
den dootlvan Ferdlnand,methtllpvan Frankprovincie is Pamplona.
De oudste bewoners van Navarre waren de l-jk weder meester te maken van Spaansch
Vasconen, afstammelingen der Ot
ldil Canta- Navarre, maal
. k0n tegen Karel I (keizer
briërs en thansnog Onder den naam van Bas- KavelF )nietsuitrigten.Ilendrik trad in 1527
pt
zozValoisr
ken bekend. Hetland moestzich m et geheel in het htlweljk metAfaryaretlta '
Spanje aan de Romeinen onderwerpen, en de zusteî-van koning FrannI van Frankrjk;
werd vervolgens doordeSuéven,W est-Gothen hj maakte zich verdiensteljk dool,hetstichen Arabieren veroverd.Karelde Gz'ppfd deed ten van scholen in Neder-sravarre.Zjne erfsoldaten,maartevensverwaand,hartstogteljlt
en onbuigzaam. Evenals de Basken zpn zj
innig gehechtaan hun vaderland en aanhunne
voorvaderljke gebruiken. De hoofdstad dezer

in 778 een inval in Navarre, maar verloor

dool'zjne nederlaag in devalleivan Roncevalleszjneveroveringen;eetstzjn zool
:Lo#d'
lt
l'
(/7r de T'rozld herstelde aIs Koning van
Aquitanië (806) de Spaansche Mark,waartoe
o0k Navarre behoorde. D e inwoners van Xavarre maakten echtergebruik vandeverdeeld-

dochter Jeanne d'Albret,gehuwd metAntoine
ran Bourbon, hertog van Joo
zt
f/ray,bragt de

leervan Calvl
jn in Neder-Navarre.Doorharen
zoon Sendril
cIII,die in 1589 a1sHendrikIF
den troon van Frankrjk beklom ,vervielNeder-Navarre aan Frankrjk,en deKoningen
van dit land voerden t0taan de Jult
j-omwenteling (1830)den titelvan koningvanFrankrjk en Navarre.O0k bezatNedtar-Navarre t0t

heden in het Frankische rjk,0ln hunne 0nafhankelijkheid teverkrjgen,en kozenSancho aan de Franscbe om wenteling van 1789 een
Gcrcfl t0t graaf. Deze bemagtigde Pam plona
ik bestull
r en vele voorregten.
m et een uitgestrekt grondgebied en noem de afzonderlt
N avarrete (D0n Martin Fernandez de),
zich in 905koning van Navarre.Ht1overleed
in 925,nadathj alhetlandaan den boven- een Spaansch geleerde,geborell tlen 9den N0-
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vember1765teAbalosin deprovincie Riqja, Azië,Afrika en Amerika afkomstige waren
kwam in 1780 in dienstbj demarine,nam alleen doorBritschescheyen naar Groot-Britdeel aan den oorlog tegen Engeland,w erd tanje, lerland en de Brltsche koloniën woradjudant van den luitenant-generaald0n Jnan den vervoerd? terwjl men alle in Europa
de éczecrt
z,die bevelvoerde over de Spaan- verbouwde ot vervaardigde waren aan het

sche vloot,bevond zich bj de belegering van Britsche Rjk mogt overbrenjen alleen op
Toulon en werd in 1787 ambtenaar bj het Britsche schepen Ot'op zoodanlge,w elke het

ministérie van Marine en vervolgens fscaal eigendom waren van het land van uitvoer.
van denadmiraliteitsraad.Gedurendedeinvasie Deze laatste bepaling is echter iater beperkt
derFranschen woondehjambteloosteSevilla t0t enkele handelswaren, penumerated artien Cadix.In 1823 werd hj directeurvan het cles'' genaam d. Later volgde hetverbod van
Hydrographisch Instituut,in 1825 lid vanhet allen invoer uit deNederlandenenuitD uitschbestuur der KoninkljkeArmada,en in 1836 land, hetwelk een geweldigen knak gafaan
senator en directeur van de Geschiedkundige den Nederlandschen handel,en in 1696 werd

Académie. Hj overleed den 8sten October zelfs aan deBritschekoloniën en plantaadjes
1844.Zjn belangrjk goschriftis:pcolleccion verboden, zelven hulzne voortbrengselen naar
de l0s viagesy descrubimientos,que hicieron
l0s Espanoles desde el fln del siglo XV

Ierland of Schotland te vervoeren. In 1787
stelden de Vereenigde Staten vanNool*d-Am e-

(1825- 1837,6 dln)''.
N avel (umbilicus).De dierljke kiem bestaatin heteerstetjdgerkharerontwikkeling
uit een schjfvormig llgchaam meteen klein
blaasje.Diesohjfbuigtharerandennaarbin-

rika als represaillemaatregel eene dergeljke
wetvasttegenGroot-Brittanje,woordeljkmet

de Engelsche w et overeenkomende, en o0k
de NoordscheMogendheden dreigden met een
zoodanig besluit.Dientengevolgew erd deEnnen en vormt hierdoor den gfondslagvooreen gelsche navigatie-acte in 1821 en 1825 door
h0l ligchaam? hetwelk eindeljk door eene eene nieuwe wet en door hetaannemen van
kleine Opening methetblaasje verbonden is. het pstelsel van wederkeerigheid''aanmerke-

Het gedeelte van het blaasje, in gemelde ljkverzachten eindeltjk den zostenJunj1849

holte besloten,is het beglnselvan het darm- opgeheven.D e afkondiging der navigatie-acte
kanaal, terwjl het daarbuiten zich bevin- was de Oorzaak van den oorlog tusschen Nedende gedeelte den naam ontvangt van navel- derland en Engeland in dejaren 1652- 1654.
Naxos, thans Naœia en in het Turksch
blaasje(vesictllaumbilicalis.
)Ditlaatste,welks

vloeistoftotvoedingdervruchtdient,verkwtjnt, Naksja, een eiland in de Aegesche Zee en
en in zjne plaatsOntwikkeltzich de navel- tot de Grieksche nomarchie der Cyeladische
Btreng (ft
lniculusumbilicalis).Dezebestaatuit Eilanden behoorende,telt Op bjna 7 E1geogr.
twee slagaderen en eene ader, welke den mjlbjna 14000 inwoners (1870).Hetisdoor
bloedsomloop tusschen de vrucht en de moe- eene smalle straatvan Parosgescheiden,heeft

derkoek Onderhouden. Gemelde vaten zjn aan de oostzjde steile kusten,aan de westspiraalvormig dooreengeslingerd, door eene zjdevlak land en dl
-aagteenemeridiaanketen,
geleiachtige massa om geven en ineenescheede

welke zich in den Dia verheftt0teenehoogte

van het se,
haapvlies (amnios) besloten.Deze van 1000 Ned.el.lletis vgortsmildbesproeid
strengisaanvankeljk zeerkort,maarbereikt en in de lagere streken Ongemeen vruchtbaar;
eene aanzienljke lengte en is vaak o1
z1den debelangrjkstevoortbrengselenzjner:tarwe,
hals,een arm ofeen been der vruchtgewon- gerst,zuideljkevruchten,wjn,olie,mastik,
den, zoodat zj eene mgejeljke verlossing m armer ell V00ral amaril. De evenzoo geveroorzaken en zelfs hetleven der vrucht in noemde hoofdstad, op de noordwestkustgegevaar brengen kan. Bj de geboorte wordt legen, bezit een door de Venetianen gesticht
de navelstreng op natuurljke ofkunstmatige kasteel, 20 kerken,3 kloosters,eene Griekwtjze van hetligchaam dervruchtgescheiden, sche schoolen eene haven;zj isdezetelvan
en hierdoor ontstaat het bekendelidteeken op een Gxiekschen en van een R.Katholieken
het midden van den buik. Hoewel bj het bissehop en bevolkt metruim 2000 zielen.ademhalen van het kind de bloedsomloopeene In otlden tjd heette dat eiland Steongyle,00k
andere xigting neemt,zoodathj in de navel- w el Di@ en Dionysias en w as vermaard door
vaten t0tstilstand komt,kan na hetafbinden de mythevan Dionysos(Bacchus).Menmeent,
van de navelstreng ontsteking en eene ge- dat zjne eerste bewoners Thraciërsgeweest
vaarljke bloeding ontstaan. Niet zelden is zjn.Nadat dezewegensaanhoudende droogte
voortsbtjkinderen Op dezwakke plek,waar vertrokken waren,vestijden erzich na den
zich denavelbevindt,eene navelbreuk,welke Trolaanschen Oorlog Carlérsonderaanvoering
echter gemakkeljk geneest.Eenenavelbreuk van Naœos, die op hllnne betlrt verdreven
bj volwassenenelldaarentegen,ontstaan door werden door de Cretensers. Deze laatsten
sterke uitzetting van den buikwand,isinden

bragten er de de dienst van Ariadne.Uitden

regelongeneesljk.
geschiedkundiyen tjd isbekend,datIoniërs
N avigatie en N avigatiescholen ,zie uit Athene zlch derwaarts begaven:en wj
Zeevaart en Zeeraartseholen.

vinden voortsNaœosin00xl04metPtsistratws

N avigatie-acte noemt men de scheep- van Athelie, die het eiland ln 536 vöör Chr.
vaart-en zêehandelswet,doorhetRepublikein- overweldigde en er Lyydamis,den aanvoerder
sche Engelsche Parlement den gden October der oligarchische partj,t0theerscher verhief.
1651 op verlangen der Britsche koopvaarders Doch reeds in 510 werden de aristocraten
uitgevaardigd. Volgens deze mogten alle uit verdreven, en de doorhen te hulp geroepene

NAXOS- NEANDER.
Perzen moesten in 501 na eene belegering

matig stoombootverkeer met Malaqa enmet
racruz in Alexico, - voorts ls er veel
van 4 maanden onverrigterzaketerugkeeren. Ve
Daarom verwoestten zp in 490 bj hunnen seheepvaart, vooral veel kustvaart. T0t de

togt naar Griekenland dit eiland te vuur en uitvoerartikels behooren er: vaten, zout en
te zwaard.Nadat de ingezetenen van Naxos mest, en t0t de invoerartikels:wjn,zeep,
voortsin den slag bj SalamisdenPerzischen hotlt?p aan en meel.

boei verbrjzeld hadden, vormde Naxos een

medelid van den Zeebond, door Athene gesticht,maarwas0okdeeerste derVerbondene
Staten, die weigerde den Bondspligt te v0lbrengen.Dientengevolge werd hetin 466 door
de Atheners onderworpen en a1s veroverd
land behandeld.In 376 zegepraaldedeAthener
cltabrias,dieNaxosmetgeweldineennieuwen

Nazarenerswasin den tjdderApostelen
en is 00k nu n0g bj veleOostersche volken

de algemeene naam der Christenen, omdat
men onderstelde,datJdzfx: geboortig was van

Nazareth. Meer in het bjzonder werd die
naam gegeven aan deChristeneninPalaestina,
die tegeljk deel namen aan deplegtigheden
der M ozaïsche w et, zonder zulks evenwel,

zeebond wilde inljven en het met dat oog- zooals de Ebionietekà,van de Christenen uit

merk belegerde, aldaar op de Spartaansche de Heidenen tevorderen.- Vool'ts geeftmen
vloot, welke t0t ontzetderwaarts was geste- dien naam aan eene secte,w elke in Zwitservend.LaterwasNaxosachtervolqensaan de land, Duitschland, Noord-Amerika en H0nMacedoniërs, Egyptenaren, Rhodlërs en R0- garjevele aanhangerstelt.Zj handhaven de
meinen Onderworpen. In de middeneeuwen ApostolischeGeloofsbeljdenis,erkennenalleen
verkreeg hetden naam van Naœo , en na de doop en avondmaal als sacramenten,hebben

stichting van hetLatjnschekeizerrjk teC0n- geene kerken en ook geenegeesteljken,bestantinopelmoestzj metdeoverigeCycladen schouwen den kinderdoop alspnschriftmatir,
zich onderwerpen aan den Venetiaan M areo zoodatzj enkelvolwassenen doopen,gebrulSczlvtfp (1207),waarna de Latjnsche keizer ken het avondmaal in den vorm van brooden
Hendrik in 1210 den veroveraar verhieft0t wjn, en verwerpen den eed en hetdragen
erfeljkenhertogvandenArchipel,terwjlNaxos van wapens, zoodat zj slechts gedwongen
t0t hertogeljken zetel werd bestemd.Toen hunne m ilitaire verpligtingen vervullen.Twee
het Huis Sanudo in 1362 uitstierf,verltreeg
de gemaal van de dochter van den laatsten
Hertog, Gian dalle Olrcdrï,heer van Negroponte, het hertogdom Naxos. Van 1383 t0t
1566 heerschten er de Crispi,en in 1566 ver-

smidsgezellen,Denkelen Kropaesec,verspreid-

den de gevoelens dezer secte in Hongarje,
waar de smidsgezelHenesei(t 1841in Zwitserland) haar apostel werd;zj telterthans
5- of 6000 leden en m aakt erzooveelopgang,
viel het eiland aan Tl
zrkje.Sultan Selém 11 datdeHongaarscheRegéring vôôrkortentjd
bekleeddeden Portugéschen IsraëlietJoessoef eene wet t0t het erkennen der Nazareners
Ac#dy met de waardigheid van hertog van ontworpan heeft.
N azareth (Nazara),een vlek in Galilaea
Naxos.Na de vrjmaking van Oriekenland
werd o0k Naxos in hetnieuwe koningrjl
t in- op het voormalig stam gebied van Zebulon en
op een heuvelgelegen,isbekend alsde voorgeljfd.
Naœos was in de dagen der oudheid 0ok malige w oonplaats der Ouders van Jezlts.M en
de naam eenerstad op deoostkt1stvanSicilië, vermeldt, dat keizerin H llena aldaar t0tgeten zuiden van den berg Taurus.Zj was de dachtenis aan M aria-boodschap de eerstekerk
eerste Grieksche volkplanting op dat eiland heeft gesticht.In de dagen der K ruistogten

en werd waarschjnljk reedsin 736 vöörChr. werd zj de zetel van een aartsbisschop en

door de Chalcidiërs gesticht. W eldra verhief eenedruk bezochte bedevaartplaats derChriszj zich t0teene hoogemate van bloei,z00- tenen, doch in 1263 legden de Saracenen
dat0ok zj volkplantingen uitzond naarLeon- haar in asch.De nieuw e stad Nazareth.aan
tini,Catana enz.Eenigen tjd was zj onder- de helling van een berg gebouwd,heeft3-t0t
worpen aan den tyran Hiërônymlu van Gela, 4000 inwoners, meerendeels Christenen.Verdoch weldraontworstelde zjzichaandatjuk, melde kerk verrees in 1620 op nieuw en is
streed als bondgenoote der Atheners tegen na die van hetHeilige Grafdeschoonste van

Syracuse en nam t0e in welvaart,totdatzj geheelSyrië.Zj behoorttoteenFranciscaner
in 403 door Dionysiws ingenomen en verwoest klooster,gesticht op de plaats,waar vroeger
werd. De overgeblevene inwoners, in 358 volgens de legende de Santa Casa van Loreto
door Andrl
imachnsverzameld,bouwden in de gestaan heeft.In denabjheid van Nazareth
nabjheid dervroegerestad eenenieuwe,Tau- had in 1799 een veldslag plaats tnsschen de
Franschen en de Turken.
romenion (thansTaormina)geheeten.

N azalro (Saint),eenebelangrjkezeeplaats

N eander (Johann August MTilhelm),een

in hetFransche departementLoire Inférieure, uitst
ekend beoefenaarderkerkreschiedenisen
aan den mond van de Loire,7 geogr.mj1 geboren te Göttingen van Israëlletische ouders

beneden Nantes,waarvan zj de buitenhaven op den 16den Januarti1789,heette eigenljk
vorm t, en aan de W estbaan gelegen, heeft Danid M endel,ontving van zjne moeder eene
ht het gymnaeenehldrographischescho
olentelteomstreeks zorgvuldige opvoeding, bezots
12000 mwoners. Zj heetyt eene uitmuntende sium en het Johanneum te Hamburg?glng in
haven, in 2 kommen verdeeld)Welke te za- 1806 t0t het Christendom over, waarbj hj
m en eene oppervlakte beslaan van 30 Ned. den naam Neander (Ni
euwmensch)aannam ,
bunder, terwpl
- tot hare beveiliging zw are

studeerde te H alle en te Göttingen inde theo-

djken zjn Mngelegd.Men heeftereenregel- logie,vestigde zich in 1811 te Heidelberg als

NEANDER- NEBRASKA.
privaatdocent,werd er in 1812 buitengewoon
hoogleeraar in de godgeleerdheid en zag zich

n0g in datzelfdejaarbenoemdt0thoogleeraar
te Berljn;htjwerd er voorts opperconsistoriaalraal,1id van het consistorie derprovincie
Brandenburg en lid derKoninkljkeAzadémie
van W etenschappen.Hj overleed den 14den
Jklj1850.Vanzjnegeschriftenvermeldenwj:

/1DeröFentlicheKredit(1820;2dedruk,1829)'',
rtechnischeLehranstalten(1833)'',ruebe

-

en pueber die Herabsetzung der Zinsen der

öffentlichen Schulden (1837)''
.

Nebraska,een derVereenigde Statenvan
Noord-Amerika,ligt tussc,
hen 400- 430 N.B.
en95021'- 1040W .L.van Greenwich,grenstin
hetnoordenaanDakota,inhetoostenaanJowa
XUeberden lfaiserJulianus undsein Zeitalter en Missouri?in lletzuidenaan KansasenC010-

(181242dedruk,1867),,,- pDerHeiligeBern- rado en inhetwesten aan Coloradoen Wï0hard undseinZeitalter(1813;3dedruk,1865)''
, ming,en telt op 3574 L geogr.mjl rulm
!Denkwiirdigkeiten ausder Geschichte des 246000 inwoners(1875),behalve 6400IndiaChrlstentht
lms und des christlichen Lebens nen. Het grootste gedeelte der Opyervl
akte
(1822- 1824,3dln;4dedruk,1866)''
)- !
,All- bestaat uit golvende prairieën,die zlch ongegem eine Geschichte der christlichen Rellgion veer 10 Ned.el boven de rivierdalen verhef-

und Kirche (1825- 1852, 6 dln; 4de druk, fen,terwjl zj hier en daarheuvelsdragen
1863- 1865,9 d1n)'',- rGeschichtederPian- ter hoogte van 30 t0t 40 Ned.el.De grond
zung und Leitung derchristlichen Kirchedurc'h is er zeer vruchtbaar.In hetnoordeljk gedie Apostel (1832- 1833, 2 dln; 5de druk, deelte evenwel heeft men eene streek met
1862)'',- en rDas Leben Jesu in seinem barre zandheuvels, en in den noordoosthoek
geschichtlichenZusammenhang(183797dedruk, vindtmen er eene voortzetting der onvrucht1873)''.Van zjlleverzameldewerkenzjnvan bare rBad lands''van Dakota.M en vond er
1863 t0t 1875 de eerste 14 deelen in hetkicht aanvankeljlc slechts boomen (iepen, eiken,
verschenen.
robiniën enz.)aandenzoom derrivieren,doch
N earchus een beroemd vlootvoogd van laterzjnermetgoedgevolgbosschenenboomAleœander de Grppf:, werd gaboren te Am- gaarden aangelegd,waardoorhetklimaataanphipolis en was eelz zoon van Andrôtimos, merkeljk verbeterdis.Devoornaamsterivier
eenvriendvanAlesander-Hjvergezeldelaatst- iserde Afissouri, welke de oosteljke grengenoemde op zjn veldtogtin Azië,werd er zen van den Staatvormt.In hetmiddenwordt
stadhouder van Lycië en van hetaangrenzend de Staat doorsneden doordePlatte(Nebraska),
gebied t0t aan den Taurus, wasgedurende eene Ondiepe,bjlagenwaterstandbjnaoveral

den Indischen veldtogt(327vôôrChr.)chiliarch doorwaadbare rivier.De Niobara,eene zjder Hypaspisten,bragt de vlootuitde Indus rivier van de Missouri,stroomtnabj denoordoor de Erythraeïsche Zee in de Perzische deljke grenzen,en de RepublicanFork stt
lwt

Golf en ontdekte Op dezen tortde monden in het zuiden van Nebraska hare wateren

van de Euphraaten van de Tigrls.Erbestaat voort.De gemiddeldeJaarljksche temperatuur

uittrekseluitzjn reisverhaalin de rGe- in de oosteljke helftdeslands(350 Ned.el
boven den zeespiegel)bedraagt 9,50C.In het
westen voeren droogteen storm dikwjlsheerNebenius S
'KarlFriedrich), een verdien- schappj.De landbouw iserhethoofdbedrjf
steljk Badenschstaatsman,geborenden29sten der ingezetenen, en de grond uitnemend geSeptember 1784 te Rhodt bj Landau,stu- schikt voor tarwe. Intusschen was in 1870
deerde van 1802 tot 1805 te Tiibingen in de naauwel
jks 10/0der oppervlakte onder den
regten en staatsw etenschappen,bekleeddeach- Ploeg.In 1874teldemen er56000paarden,4400
tervolgens verschillende staatsambten en be- muildieren,88000runderen,50000melkkoejen,
toonde zich een voorstander der handelsvrj- 128000 zwjnen en 40000 schapen. Voorts
heid in zjn geschrift: pDer Deutsehe Z0l1- levertde bodem er turf, steenkolen,potklei,
verein,sein System und seineZukunft(1835)'9
. kalk en goeden bouwsteen.De njverheid beReeds in 1823 was hj benoemd t0tgeheim- vindt er zich n0g op een lagen trap. Van de
raad en t0t lid der wetgevende com missie? rivieren is alleen de Missouribevaarbaar,en
alsmede tot staatsraad,en in 1831 belastm et de Paciicspoorweg doorsnjdt het land van
het opzigt op hethooger onderwjs.ln 1835 het oosten naar het w esten. Voor de volkswerd hj lid van het hooggeregtshof, doch ontwikkeling werd in 1875 gezorgd door 3
een

schiedenis der veldtogten van Alexander''van
Arrianns.

verliet in 1836 de staatsdienst.ln 1838 echter tlniversiteiten,één seminarium en 1576 volksbelastte hj zich metdeportefeuillevan Bin- scholen. De grondwet dagteekenter in haren

egenwoordigen toestand van hetJaar 1867.
nenlandsche Zaken, maar lerde ze, wegens t
detegenwerking derreac,
tionalrepartj,l'
eeds De hoogste staatsdienaren worden voor den
het volgende Jaar neder. in 1848 benoemde tjd van 2 en de 3 regtersvan hethooggede Regéring hem t0tlid der Eerste Kamer, regtshofv00rdien van 6jaren dûorhetvolk
en in April1845 werdhj wederministervan gekozen.Nebraska werd in 1854 een territoBinnenlandsche Zaken en in Maart 1846voor- rium en omvatte toen gedeelten van hethedenzitter van den staatsraad.Na de omw enteling daagsch Colorado en Dakota,en voegde zich

van 1848 trad hj af en wjdde zich aan de
Btudie. Hj overleed te Karlsruhe den 8sten
Junj 1857.Van zjne belangrjke staathuishoudkundigewerkenvermeldenwj:pBetrachtungen iiber den Zustand Groszbrittanniensin
Bhatswirthschaftlicher Hinsicht (1818)''
)-

in 1867 a1s 37ste Staatbj de Unie.- De
stad Nebraska (NebraskaCity),in dezenStaat
gelegen, telt 13 kerken, eene universiteitj
2 meisjesscholen, ploegfabrieken, jzergieterjen,bierbrouwerjen, een stoomkorenmolen
en ruim 6000 inw oners.
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NEBUCADNEZAR- NECKAR.

N ebucadnezar volgensde Babylonische den en deed ze allen met eenerjke lading
opschriften Nabakoedoenoessoer, koning van huiswaarts keeren.In 1600 volbragthj een

hettweedeBabylonischerjk,bragtditlaatste dergeljken togt en werd vervolgens1id van
t0t zjn hoogsten bloei.Hj wasdezoon van den Raad endaarnabjherhalingburgemeester
Nabopolassar, overwon in 605 vôôrChr.den van Amsterdam.Van zjne beide zeetogten
Egyptischen koning NeehobtiKarchemis,be- heeft hj beschrjvingen geleverd;zj zjn 0y'
klom voortsin 604na den doodzjnsvaders genomen in de rvoyages aux Indes,publies
den troon,onderwierp Syrië aan zjneheer- parJoostHartgens(1648)''
,enbjzonderheden
gchappj en maakte in 600 den Israëlietischen om trentden eersten togtleestm en in rJ.van
koning hjakim schatpli
gtig.In 597ondernam Neck,schipvaert op Oost-lndië enz./'.
hj een nieuwentogttegen Juda en bragtde N eckar (De),door de Romeinen Nieer,
bloem der bevolking, te zamen ruim 10000
personen,naarBabylon in ballingschap.Toen

Nicarus en Noer'
tbt geheeten, eene rivier in
het ztlidwesten van Duitschland, ontspringt

Zedeko ,de opvolgervan hjakim,in 588 af- bj SchwenningeninW iirtemberg,indeBaar,
vallig werd,veroverd: Nebqcadnezar bj een waar het Schwarzwald en de Alpen aan elkderden togt naar Jtldéa de stad Jerusalem

(586)3verwoesttehaar,beroofde Zedekia van
het llchtder oogen en deed hetoverschotvan
het Joodsche volk gevankeljk wegvoeren.
Gedurende 13 jaren belegerdehj tevergeefs
de stad Tyrus,doeh de Tyriërs erkenden in
573 bj verdrag zjne souvereiniteit.Nu besteedde deKoning alzjne krachtaan debeveiliging van zjn rtlk en aan debevordering
van de welvaartderinwoners. Hj herstelde

ander grenzen,697 Ned.el boven de oppervlakte der zee, stroomt eerst in eene n0or-

deljke rigting naar Sulz,waarzj Wiirtem-

berg verlaat, om na een korten l00p d001'
Hohenzollern derwaartsterugtekeexen,vormt
van Kochendorft0taan Gundelsheim degrens-

rivier naar dezjdevan Baden,stroomtvervolgens dool*laatstgenoemd land in eene westeltjke en noordwesteljke rigting,komtbeneden Heidelberg in devlaktevanhetRjndal
en stort (90 Ned. elboven de oppervlakte
derzee)bj Manheim zich uitindeRjn.De

en verbeterde het kanaalstelsel des lands,
deed tot regeling der overstroom ingen het
groote w aterbekken Sepharvain graven, on- regtstreeksche afstand tusschen den mond en
dersteunde den handel en stichtte Teredon de bron bedraagt 165, de rivierlengte 397
aan den m ond van de Euphraat.T0t verster- Ned.mjl,en het stroomgebied 230 I
D geogr.

king van zjn rjk bouwde hj den grooten mjl. Hare belangrjkste zjrivieren zjn aan
Babylonischen muur tusschen de Euphraat de linker zjde:De Eschach,Glatt,Ammer,
en de Tigris,alsmede dien rondom Babylon

Aich, Kersch en Nesenbach en bovenalde

(50-60000Ned.ellang,60hoogen12breed),
en versierde zi
jne residentie met prachtige
paleizen en methangende tuinen voorzjne
Medischegemalin Amyite.Na eene roemrjke
regéring van 43 Jaar overleed hj in 561,en
werd opgevolgd door zjn nietsbeteekenenden

Enz,dieeen klein afzonderljk stroomgebied

zoon E rilmerodaelt.
N echo, in het Egyptisch Nekoe,koning
van Egypte en een zoon van koning Psam-eficfz.ç,beklom den troon in 610 vöör Chr.,
ondernam in 609, gedurende den oorlog van
de M ediërs en Babyloniërs tegen Assyrië,een
veldtogt naar Syrie-, vexsloeg Josia:koning

vormt, voorts de Zaber, de Leinbach en de

Elsenz,- en aan deregter zjde:DePrim ,
Schlichtem,Eyach,Starzel,Steinlach,Echatz,
Ermz, Steinach, Lauter, Fils,Rems,K ocher

en Jagst,alsmede de Murr en de Sulm. Het
Neckardal bestaatgrootendeels uiteen aantal
drooggelegde m eren.De rivierbedding ligtge-

deelteljk in muschelkalk en gedeeltelp
-k in

keuperzandsteen en onderscheidtzich hierdoor
niet weinig van de daien van het Schwarzw ald. Het wordt voorts door overstroom in-

gen gedurig gewjzigd. Het Nec,
kargebied en
privieren behoort t0t de beste
van Juda,bj Megiddo en veroverde ln 609- dat harer z606 geheel Syrië. Toen hj echter in 605 bouwlanden van Europa;ergroeiteenegroote
voorwaarts rukte t0taan de Euphraat,bragt hoeveelheid graan,ooften wjn.Van RottenNebueadnezar hem bj Karchemis(Cirsesium) burg af zjn de oevers schier geheel en al
eene beslissende nederlaagt0e,zoodathj al metwjngaarden bedekt,welkezeexgezochte
zjneveroveringenmoestprjsgeven.Hjzette wjnsoorten leveren, en digt aan de rivier
het plan van Ramtses11 voort,nameljk het komenamandelen,abrikozenenz.t0trjpheid.
graven van een verbindingskanaal tusschen Het geheele dalishoogst bevallig,inzonderde Middellandsche en Roode Zee, doch v0l- heid van Heilbron t0t Heidelberg,waartaltooide het slechts t0taan de Bittere Meren, rtjke ruïnes zich op de rotstoppen verheFen.

terwjl de aanleg van hetOverig gedeeltena De belangrjkste steden aan de Neckar,
zjn doodachterwegebleef.opzjnlastzeilden meestalbloetjendefabriek-enkoopsteden,zjn

Phoenicische zeevaardersrondom dezuidpunt Sulz, Tiibingen, Eszlingen,Cannstatt, Marvan Afrika; zj vertrokken uitdeArabische bach,Besigheim ,Heilbronn,Vrim pfen,EberGolf en keerden in hetderde daaropvolgende bach, Heidelberg en Alanheim. De scheep-

Jaar langs de Zuilen van Hérculés (Gibraltar) vaart langsden bovenloopderrivier(totHorb)
w erd in het begin der 18de eeuw door de
terug.Necho overleed in 595.
Neck (Jacob van), uit een aanzienljk Hertogen van W u-rtemberg mogelljk gemaakt,
Am sterdam sch geslacht geboren,stevende in doch de midden- en benedenloop (van Heil1598,a1sadm iraalen opperbewindvoerderten bronn at
l was van ouds reeds bevaarbaar.
behoevederpasopgerigte Oost-lndischeXaat- De Neckar wordt van Rottw eil af bevaren
schappj,met8schepennaardeSoenda-eilan- door vlotten, van Cannstatt af door kleine

NECKAR-NECKER.
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vaartuigen en van Heilbronn afdoor stoom- paald crediet en zjne bekwaamheid op de
booten.Zjvormtdenvoornaamstenwaterweg beurs waren oorzaken,dat hj op billjke
voor den W iirtembergschen handel, en staat voorwaarden leeningen k0n sluiten, zoodat

door de Rjn in verband metdeRjnstreken, hj van 1770 t0t 1780 de schuld niet 500

Nederland,Engeland en Amerika.Intusschen
geschiedt het goederenvervoer thans alleen
met zeilschepen,daar de stoombootvaarttusschen Heilbronn en Heidelberg opgehouden

millioen francsvermeerderde,waardoorFrank-

rtjk in de gelegenheid werd gesteld om deel
te nemen aan den Noord-Amerikaanschen

O0rl0g,terwjlhj van alle kanten,00k van
heeft,terwjlaldaar alleen n0g eenestoom- hetH0f,l0fen dank inoogstte.Het iswaar,
dat hj eenigebezuinigingen invoerde,dealsleNepvaartbejtaat.
eckardlstrlct (Het) is het kleinste, gemeene pachters en een aantal ambten afdoch meestbevolkte districtvan het koning- schafte,eenediscontobank en eene bank van
rjk W irtemberg;hettelt0g nagenoeg 601/: leening teParjsstichtteen hetfnanciëelbeD geogr.mjlbjna 588000 lnwoners,onder heerregeldeen vereenvoudigde,doch00k hj
welke zich 50000 R.Katholieken en 5000 kende ten slotte geene andere middelen t0t
Israëlieten bevinden. Het vormt het noord- verbetering van den staat van zaken dan de

westeljk vierdedeeldeslands.wordtdoorde hervormingen van Turgot,nameljk deinstelNeckar, Enz, Rems, Jagst en Kocher be-

ling vanProvincialeSiaten,verminderingvan

sproeid, is langs de Neckar bj afwisseling het hoofdgeld enz,,- en toen hj eindeljk
vlak en heuvelachtig,hier en daar ook berg- in zjn rcompte-rendq au R0i(1781)'' den

achtigjongemeen vruchtbaar,çoedbebouwd, toestand der Finandën en vooralde geldver-

en lëvert graan, groenten, 0lle,ooft,wjn, kwisting van het H0fzonder verschooning in
kastanles,hout,vee,zoutenz.Landbouw en hetlichtstelde en lietdrukken,envervolgens,
veeteelt, handel en njverheid staan er op terwjlhj hevig werd aangevallen,t0tl00n
een hoogen trap van ontwikkeling. De W iir- voor bewezene diensten aanspraak m aakte op

tembergsche staatsspoorweg doorsnjdt dit een zetelin den ministerraad zonddeKoning
district van Plochingen t0t Bretten en ver- hem den 19den Mei 1781plotsehjk zjn ontdeelt zich hier in verschillende takken.
slag. H/ begaf zich nu eerst naar St.ouen
Necker (Jacques), een beroemd minister en in 1784 naarZwitserland,waar hj bj
van Financiën onder Lodewî
jk XVI van Genève deheerljkheidCoppetaankocht.Hier
Frankrjk,werd geboren den 3ostenSeptem- schreefhj ter zjner regtvaardiging:pL'adber1732 teGenève,waarzjnvader,afkom- ministration des fnances (1784)'', en toen

stig uit Brandenburg,hoogleeraarin de reg- Calonne in 1787 de verregaande verwarring
ten was. Hj wjdde zich eerstaan de studie der Financiën aan het beheervan Neckertoeder oude letteren bepaalde zich daarna bi
j schreef,vertrok dezein persoon naarParjsj
den handel, en kwam ill 1750 in dienst op wederlegde de tegen hem ingebragte beschulhet bankierskantoor VernetteParjs,waarin digingen in een uitstekenden ,2M e'm oire'',en

hj weldradeelgenootwas. Toen hj in 1762
zich uitdezezaak verwjderde,hadhj reeds
een vermogen van 6 millioen francs bjeenvergaard, waarmede hj met Thelusson 0e11
groot bankiershuis stichtte. In 1768 zaghj
zich benoemd t0t ministerresident van zjne
geboorteplaats bj het Fransche H0f en t0t

geeseldeyuitParjsverbannen,ln zjnerNouveaux ee
'laircissem ents sur le compte-rendu
(1788)//hetbestuurvan CalonneOp eenemeêdoogenlooze wjze.In die dagenschreefhj
o0k zjn werk:rsl
Irl'
importancedesopinions
religieuses (1788)'', waarin hj, geljk o0k
later in zjn rcours de morale religieuse
syndicus der Oost-lndische Compagnie. Ten (1800,3 dln)''yde godsdienstvoorstelta1sden
behoeve van deze schreef hj in 1769 zjn grondslaydermaatschappj.
werk overhetmercantielstelsel.Metztjn rjk- De crlsis, door het inanciëel wanbeheer
dom en zjn crediet kwam hj gedurig de van Lomênie de .prïezgle uitgelokt, veroorstaatsschatkistte hulp. In 1772 liet hj zjne zaakteintusschen eenegrooteverbittering bj
bankierszaakvaren,wjddezich opnieuw aan hetvolk,datmetluider stem de terugroeping
de wetenschap en boeide de algemeene op- van N eeker verlangde. Den Qosten Augustus
merkzaamheid door zjn prachtig gestileerden 1788 trad deze m et den titelvan directeurXEloge de Colbert(1778)''en door zjn rEssai generaalvan Financiën op nieuw in Fransche
sur la législation et le commerce de grains staatsdiensten vermeerderde zjne populariteit
(17754 nieuwe druk,1848)'',waarin hj te door zich een voorstander te verklaren van
velde trok tegen de physiocraten, zoodat de bjeenroeping derGeneraleStaten,zonder
Lodewqk XTIhem inJu1j 1776t0traad van dat hem echter de gevolgen van dien stap
Financiën benoemde, voorts,hoewelhj als duideljk waren.Hj opendeden 5denMei1789
Protestantgeene stem in den staatsraad mogt de vergadering der Generale Staten met eene
lrde;hj hield
hebben,in Junj 1777 t0tdirecteurgeneraal redevoering,welke 3 uren dut
der koninkljke schatkist en t0t hoofd der daarin den werkeljken toestand der FinanFinandën. Neeker wilde hiervoor geenerlei ciën verborgen en maakteslechtsmelding van
bezoldiging aannemen. Zonder te denken op een te kortvan 56 millioen.Nadathj door
doortastende hervormingen en vermeerdering

een decreetvan 27December1788 hetaantal

der bronnen van inkomsten,zocht hj de vertegenw oordigersvan den derdenstandvastzaken slechts te regelen a1seen goed bankier gesteld had op hetdubbele van da'
tderandere
en het te kort door leeningen,dus schulden standen,ontstonden er verdeeldheden over de

dpor nieuweschulden,te dekken.Zjn onbe- wjzevan stemmen,zoodatde vertegenwoorXI.
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digersvan den derden stand zich constituëer- Bisschoppen, abten en abdissen en vooralde
den als Nationale Vergadersng. Vruchteloos stichters en weldoeners of,begiftigers (benezocht Neeker thans door de belofte van her- fadores). Eene zeer oude necrologie is die

vormingen den derden stand t0tinschikkeljkheid jegens het H0ftebewegen.Ditlaatste
nam zjne toevlt
lgt t0t een staatsstreek,en
NeekerOntving den llden Julj 1789zjn ont-

der abdj Lorch; zj isafkomstig uitde 8ste
eeuw. Merkwaardig voorts voor de geschiedenis der Vorstenhuizen in Duitschland is de

necrologievan Fulda,welkehettjdperk van

slag met het bevelom in alle stilte terstond 780 t0t 1065 omvat.- In onzen tjd geeft
Frankrjk te verlaten,waarna hj zich over men den naam van necrologie aan de biograBrusselnaarzjnlandgoedCoppetbegaf.Deze phie van een pas overleden persoon.
stap der Hofpartj gafaanleiding tothetbp- N ecrom antie ofdooden-orakelnoemdemen
roer te Parjs (12en 13 Julj)en t0tde be- ill de dagen der Oudheid eene soort van

storming der Bastille (14 Julj), zoodat de tooverj,waardoormen,zooalsbeweerdwerd,
Koning zich genoodzaakt zag den ontslagen
ministerterug te roepen. Toen nu Neekerna

afgestorvenenkonterugroepen,om hentebndervragen Over de gebeurtenissen der toekom st.
lange weifbling naar Parjs terugkeerde,ge- Koning k%anl deed alzno door de tooveres
leek zjne reisop een triomftogt.Hetgelukte van Endor den geest van k%amuëloproepen
hem echter niet, naar het voorbeeld der en Odusseus(Ulysses)bezwoer den geestvan
Engelsche staatsregeling,het stelselvan twee den zienerTiresiasom voo1'hem teverschj-

Kamers in te voeren,

zelfskon hj niet nen.Necromantie noemdemen bjdeGrieken

eens een regelmatigen gang van zaken in 00k de Olerande t0t datoormerk gebragt.
werking brengen. Hj moest de xegérings- In Thessalië gafde necromantle,aldaar 0ok
machine als het ware bj den dag aan het sklamantie en psyohomant
ie genaamd en door
loopen houden,en toen zjn leeningsontwerp psychagogen volbragt,aanlelding t0tvelerlei

op den onwilderAfkevaardigden afstuitteen wreedheden.bjv.t0t het dooden van menM irabea% het uitgeven van assignaten door- schen, Om hun geest n0g te Ondervragen
zette,vroeg en ontving ht
jzjnontslag,door voordatdeze in deonderwereld afdaalde.O0k
het volk gehoond en gesm aad.W ederom ver- in dezangen der Schotsche barden en in de
trok hj naar Zwitserland en sloeg de staat- Otld-Germaansche liederen vindt men 8P0r0n

kundige beweging in Frankrjk metopmerkzaamheid gade. Hj behandeldede gebreken
der constitutiein zjne gschriten:p8url'administration de M. Necker, pour lui-même
(1791):' en PDu pouvoir exe'cutif dans 1es
grandsétats(1772)''.W egenszjne1
w
lté:exit
lns
.

van dezesoortvan waarzeggerj.
N ecr6polis ofdoodenstad isdenaam van
begraafplaatsen in de nabjheid van aloude
steden,bjv.van Syracuse.De onderaaxdsche

gangen van zulk eene begraafplaats vormden

wel eens een net van straten;zoodatzj Op

présentéesl
'
tlanationFranyaise(179$
w)''
,waarin eene stad geleek. Men heeft er inzonderheid
hj Lodemnk XVI verdedlgde,werden zjne in Egypte,die vrj goed bewaardgebleven
goederen verbeurd verklaard.Na den val der zkn.

Nationale Conventie leverde hj eene voor- N ectar is volgens de oude Grieken de
trefelgke schets der Fransche Omwenteling eigenaardige,onsterfeljkheidverleenendedrank
in zjn werk: rDe la révolution française der Goden,00k w e1ambroso genaam d.Latere
(1796, 4 dln)''.Voorts ontlokten de daden dichtersverbonden metpnectarenambrozjn''
van den Eersten Consul hem het belangrjk het denkbeeld van een alleraangenaamsten
werk: pDernières vues de politique et des geur.- Op hetgebied derkruidkunde geeft
inances (1802)'', waarna hj den 9den April m en den naam van neetar of ltoni-qsap aan
1804 op zjn landgoed Coppet overleed.- het zoete vocht, hetwelk m en aan de opperZjnedochterwasdeberoemdemadamede&cF!- vlakte van verschillende plantendeelen,doch

Holstein (ziealdaar),- en zjueechtgenoote, inzonderheid in de honignapjes (neetaria) der
Swsanne OlrcFzp# de la F '
tx,
v.
sd, die voorharen bloemen aantreft.De bjen snellen derwaarts,
man den grootsten eerbied koesterde,terwjl om honig te verzamelen en zorgen dan tevens
hj haar in zjn pcompte-rendu (1781)''met (lnor het in beweging brengen der meeldraonvergankeljken l0foverlaadde,overleed te deu voor de bevruchting der gewassen.
N edenls, een ambt in het zuiden van
Coppet in Mei1794,(mderseheidene geschriften achterlatende, zooals:rRèiexions sur le Noorwegen, ligt aan het Skagerrak,is ver-

divorce (1791)'', rAlémoire sur l'établisse- deeld in 2voogdjen en teltop 181 1 yeogr.
ment des hospices'',- en rDes inhum ations mjlbjna 65000 inwoners(1875).Hetblnnenprécipitées (1790)''
, terwjl na haren dood land is er bar en onvruchtbaar,maarin de
Mélanges tirés des manusc,
rits de madame kuststeden Oosterisoer,Tvedestrand,Arendal,

Necker (1798,3 d1n)'en rNouveaux mélan- Grimstad en Lillesand wordt veelhandel geges(1801.3 dlnl''in hetlichtverschenen. dreven,vooralin timmerhouten jzer.

N eerologie ofdoodenboek noemde men in
N eder-Alpen (BassesAlpes)isdenaam
demiddeneeuwen inde kloostersengeesteljke van een departem ent in het zuidwesten van
gesticbten een boek, waarin de sterfdagen Frankrjk, gevormd uit het noordoosteljk
w erden opgeteekend van personen,wier nagedachtenis m en in eere wilde houden en in
openbare gebeden gedenken. Daartoe behoorden, behalve de heiligen en martelaars,de
Pausen, Keizers, Koningen, Landsheeren,

gedeelte van het voormalig Opper-provence.
Hetgrenst in het oosten aan Italië,waarvan
het door de Zee-Alpen gescheiden is en het
departementAlpesMaritimes,inhetzuidenaan
het departementVar,in hetwesten aan Vau-
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cluse,in hetnoordwesten aanDrômeen inhet schap tusschen de Alpen en de Donau,t0t
noorden aan het departementHautes Alpes, de Zt
lid-Bejersehe Hoogvlakte, en het 4eenteltop1261/sdep geogr.mj1bjna140000 deelte ten noorden van de Donau wordtln-

inwoners (1872).D1tdepartementiszeerbergachtig,vog1
,alin hetnoordeljk ennoordoosteljk gedeelte,waarzich deCottischeAlpen
verheFen, die zich in het zuidoosteljk ge-

genomen door het Bejersche Woud.Totde
rivieren behooren er de Donau,de Isar,de
Inn, de Ilz en de Regen, en t0tde meren
het groote en kleine Arbermeer,en het Ra-

deeltemetdeZee-Alpenvereenigen.Dehoogste chelmeer. Het rjk der delfstoFen leverter
goud uit verschillende rivieren,l00d,zilver,

toppen zjn er de Aiguille de Chambeyron
(3400 Ned.el), de Grand Riouburent(3396
Ned.el)en dePelat(3048Ned.el).Naauweljkshetvierdegedeeltederoppervlakteiser

zwavelkies, porseleinaarde, graphiet,jzer-

steen en bruinkolen,en men heeft er onderscheidene minerale bronnen. Er wordt veel
geschikt voor den landbouw, doch het ont- graanverbouwd,enonderscheidenespoorwegen
breekt er niet aan bouwlanden en weiden, doorsnjden ditdistrict,hetwelk in een groot
wjngaarden enwouden.Devoornaamsterivier aantalarrondissem enten is verdeeld.
is er de Durance, welke van het noorden
Nederland of hetKonLngrl
jkder Nedernaarhetzuiden doorhetdepartementkronkelt landen,gelegen tusschen50045'en53030/N.B.,
en er de Ubaye, de Sasse,de Bleonne,de en 3020'en 7010'0.L.van Greenwich,grenst
Largue en de Verdon opneemt. Daarenboven in het noordoostenaandePruissischeprovincie
behoort er de Vaire t0t hetstroomgebied van Hannover,inhetoostenaanMTestfalenenRjnde Var.Van de bergmeren is er de All0shet PruissenjinhetzuidenaanBelgiëeninhetnoorvoornaamste. Het klimaat iser over hetg0- den en westen aan deNoordzee,enheefteene

he61guur en veranderljk,doch naargelang oppervlakte van narenoeg 5961/: D geogr.
van de hoogte zeerverschillend,daarin som- mjl, waarbj de Zulderzee, de W adden en
migelaaggelegenedalen Oljfboomengroejen, het Nederlandsch gedeelte van de Dollart
terwjlmen eldersin dehoogdalen slechts4 niet in rekening .zjn gebragt.De landaanwarm e m aanden heeft en de hoogste toppen winstdoorindjking en droogleggingbedraagt
meteeuwigesneeuw zjngekroond.Hetvoor- 0r van de 16deeeuw t0top onzen tjd ongenaamste voortbrengsel van den landbpuw is veer370000 Ned.bunders(hectares).Hoewel
er de aaxdappel, en er groeitweinig koren. het vroeger verloren grondgebied veeluitgeIn de dalen vindt men ()ok beetwortels en breider is, heeft het aangewonnen land eene
hennep. In het zuiden, waar de bodem be- veel hoogore waarde. O0k is men m0t het
gint af te dalen naar de zjde derMiddel- droogleggen n0g niet aan heteinde,en men

landsche Zee,heeft men wjn-en oljfgaarden leefterinhetvooruitzigt,datdoorgedeelteljke
en zuideljke vruchten. De zjdeteelt is er indjking en uitmaling der Zuiderzee eene
voorts een belangrjke tak van njverheid, nieuwe provincie aan Nederland zalworden
alsmode de veeteelt:inzonderheid deschapen- toegevoegd.Iletkoningrjk teldemetdenaanfokkerj.In het wlld heeft nlen er beeren, vangvan1875ruim 3810000inwoners.Dezeztln
gemzen, marmotten, konjnen enz.Hetrjk overdee1fprovinciën desrjksopdevolgende
der delfstoFen levertergranietenbouw steen, wjzeverdeeld,waarbjwjdecjfersderoppermarm er, ligniet, steenkolen, zout, m etalen vlakte(in E
n geogr.mjl)tusschenhaal
ljeshebenz., en men heeft er 00k eenige minerale bengeplaatst:Drenthe(48,
36)112221,- Friesbronnen.De njverlleid beqaalt er zich tot land (59,47) 313804, - Gelderland (92,38)
de vervaardiging van eenlge ruwe wollen 448820,- Groningen (41,63)238662,- Limen zjden stoffen,papier,aardewerkenjzeren burg (40,04)232562,- Noord-Brabant(93,13)
voorwerpen. T0t de middelen van verkeer 451095,- Noord-llolland (49,58)629345,behooren er de Durance en de spoorweg in Overjssel(60,33)265144,- Zeeland (32,
02)
het dal van deze rivier. Hetonderwjs laat 185628,- Zuid-llolland (54,32) 748162,er veel te wenschen Over; in 1872 konden en Utrecht (25,14) 184084.
290/0van hen,die den 6-larigen leeftjdover- De grond bestaat er gedeelteljk uitallugchreden hadden,niet lezen ofschrjven.Het vium ,gedeelteljk uitdiluvium.Totheteerste

departem ent is in 5 arrondissementen ver- behooren de kusten van de Dollarten langs
deeld.
de W adden,een groot qedeeltevan deproNeder-BekerenleenBejerschregérings- vinciën Groningen en Frlesland,eene breede

district,in het oosteljk gedeelte des lands strook in OverjssellangsdeZuiderzee,ecn
en aan beide zjden van de Donau gelegen, gedeelte van Noord-llolland,geheelZuid-Holbestaat uit een gedeelte van het oude hertog- land en Zeeland,hetnoordeljk en westeljk
d0m Bejeren,hetwelk te voren 00k Neder- gedeelte van Noord-Brabant:een gedeelte van
Bejeren heette,hetvoormalig bisdom Passau Gelderland en Drenthe,en een zeerklein geen hetgraafschapOrtenburg,grenstinhetoosten

deelte van Limburg. Met uitzondering van
eenige duinen en zandheuvels is hetalluvium
er vlak en zeer vruchtbaar, t0t bouw- en
weiland geschikt.Hier en daar vindtmen er
veengronden,in hooge,lage en moerasveenen
.onder
scheiden.Tuageveenen heeftmen in Gr0zich 4500 Protestanten en 120 Israëlieten ningen van de Harkstede zuidwaartst0taan
bevinden. Het qedeelte,datzich ten zuiden hetZuidlaarder Meer en van denH ondsrugtot
van de Donau ultstrekt,behoortt0thetland- aan de grenzen van Friesland,- voorts in
5*

aan Oostenrjk (hetAartshertogdom en Bohemen),in hetnoordenaandeOpper-pfalz,inhet
westen en zuiden aan opper-Bejeren,en telt
op eeneoppervlaktevan 2951/: / geogr.mjl
ruim 622000 inwoners (1875),onder welke
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FrieslandvanRensumageestbjDockum zuid- deW aalbj NjmegeninGelderland,alsmede
en westwaartB t0taan de Lemmer en Stavo- in het zuiden van Limburg. Andere heuvels
ren,- in Overjsselover eenebreedestrook staan allœn,bjv. in Groningen, Drenthe,
langs de Zuiderzee, - in Utrecht tusschen Utreeht en Holland. De hoogste heuvels en
de Vecht en het Gooiland,- in Noord-en duinen zi
jn de volgende: in Limburg de
Zuid-Holland van Alkmaar en Hoorn t0taan Beseheilberg (210 Ned.e1),de Ubagsberg bj
de Maas en de W aal,- in Noord.Brabant V
erlen(200Ned.e1)endeVaalserBergbj
tusschen 'sHertogenbosch en Breda, en in He
aals(108 Ned),- l1
zGelderlanddeImbosch
Limburg ten oosten van de Maas.Moeras- (104 Ned.el),de Philipsberg (107Ned.el),
veenen strekken zich uitin Groningen,Fries- de Hettenheuvel(105 Ned.e1)bj Zevenaar,
land,Overjjsselen Drenthe,inGelderland bj en t
le Hoenderberg (100 Ned.e1)bj NjmeVorden, alsmtde tusschen W ageningen en gen, in Overjssel de Lemeler Berg (81
Rhenen, en i5 Noord-Brabant in de Peel. Ned.el) bj Ommen en de Tankenberg (80
Hooge veenen worden aangetroFen in het Ned.el)bj Oldenzaal,- in UtrechtdePynoordoosten van Groningen,in hetoosten van ramide van Austerlitz(65 Ned.el)bj Zeist,
Friesland,bj Hoogeveen in Drenthe,aan de en deSoesterBerg (64 Ned.e1)bj Soest,Dedemsvaart,bj Almelo,bj Hellendoorn en in Noord-tlolland de Blinkert (een duin,60
Rjss% in Overjssel, alsmede bj Gronau Ned.el)bj Haarlem ,- in Drenthe de Haen b!J Haaksbergen aldaar, in de Peel en velterBerg (20 Ned.e1)bj Meppel,- en in
bj Roozendaal inNoord-Brabantenz.Onder Groningen de dtlinen van Rotttlmeroog (15
hethooge veen vindtmen zand,gedeelteljk Ned. el. De gemiddelde hoogte van den Nemet kiezelsteenen vermengd. In hetbinnenland treft men hier en daarbarre zandgron4en aan,die op deVeluwe inGelderland eene
ruimte innemen van 10000 Ned.bunders.De
Nederlandsche duinen vormen een gedeelte

derlandschen bodem is 23 Ned.el.Niettemin
liggen uitgestrekte gedeelten veel lager dan

de zeespiegel, bjv. onderscheidene polders;
zj worden door de duinen en djken tegen
overstroomingen beveiligd.De steenkolenvor-

van de duinenreeks,die bj Calaiseen aan- ming in Limburg behoortt0t het groote Be1W ng neemten,hier en daar afgebroken,t0t gisch-Akensche bekken, hetwelk men naar

aan het Skagerrak voortlooyt.In Nederland het riviertje de W orm met den naam van

W ormmulde'' bestempeld heeft. Men heeft
strekken met afwisselende breedte zich uit er steenkolenmjnen bjKerkradeenBocholtz,
over de eilanden van Zeeland en Zuid-H ol- en onlangs heeftmen door boring 00k steenland,voorts langsde kustvanZuid-enNoord- kolenlagen ontdektbj Heerlen.

beginnen de duinen bj Sluls in Zeeland en

Holland (van den Hoek van Holland t0taan
De 3 hoofdrivieren van Nederlandzjn de
den Helder),enverderoverdeeilandenTessel, Rjn, de Maas en de Schelde.DeRjn komt
Vlieland,Terschelling,Ameland,Schiermon- beneden Emmerik bjLobith OpNederlandsch
nikoog en Rottumeroog.Alleen op W alcheren gebied en verdeelt zich bj Pannerden in Q
in Zeeland en tusschen Petten en Kamperduin arm en , Van welke de westeljke den naam
in Noord-Holland is die rtJverbroken en door Van W aalontvangt/terwjldenoordeljkedien
djken vervangen.Dehoogsteduintoppen ver- van Rjn behoudt.Dezeverdeeltzich boven
helen zich t0t 60 Ned.el boven de opper- Arnhem j bj W estervoort, wederom in 2 arvlakte derzee.De meerbinnenslandsgelegene men,van welke die terregterhanddennaam
duinen ztjn in bosch-,bouw- en weilanden van Ilssel of Geldersche Ilsselontvangt,bj
herschapen, doch de zeeduinen hoofdzakeljk Doesburg de Oude Ilssel, bj Zutfen de
begroeid methelmriet(Psammaarenaria),het- Berkelen te Deventer deSchipbeekopneemt,
welk metzjnelange,kruipende wortelsden bj Kampen zich in 2 armen verdeelt en er
'gro
M tegen verstuiving beveiligt.H et witte eene delta, het Kamper Eiland, vormt, en
duinzandbestaatuitfilne,ronde,kwartskorrels, zich in de Zuiderzee uitstort. De arm ter
met deeltjes van verbrjzelde schelpen ver- linker zjde behnudt den naam van Rjn en
m engd.'rotde tertiaireen secundaire vormin- stroûmt langs W ageningen en Rhenen naar
gen behoort een gedeelte van den grond van W jk bj Duurstede,waar hj zich wederom
Twenthe in overjssel,hetoosteljk gedeelte in2armensplitstendienterlinkerzjdeonder
van Gelderland en een grootgedeeltevanLim- den naam van Lek langs Ctllemborg, Viaburg, waar krjt met en zonder vuursteen nen,SchoonhovenenNieuwpoortuitzendtnaar
voorkomt. Genoemde gewesten in Twenthe deNoo1*
d (een tak van deMaas),om zichmet
en Gelderland vormen een gedeelte van den deze t0t de Nieuwe Maas te vereenigen,ternoordeljken randvanhetMunsterschebekken. wjl de tak terregterzjdeonderden naam
Buiten dezen rand liggen binnen de grenzen van KrommeRjn naarUtrechtvloeiten zieh
van Nederland, als tertiaire vormingen, de hier nogmaals vertakt.De noordeljke tak
omstreken van Ootmarsum , Hengelo en De1- vloeitals Vechtlangs W eesp en Muiden naar
den in Overjssel en een gedeelteveengrond de Zuiderzee, en de zuideljke als Oude Rjn
ten oosten van Groenlo enW interswijkin Ge1- langs W oerden en Leiden, om zich door een
derland.TerwjldediluviaalheuvelsbjArnhem kanaal bj Katwjk in de Noordzee uit te
en Apeldoorn zich ter hoogtevan 104 t0t 110 storten. De W aalstroomtin eene westeljke
Ned.elverheFen,bedraagtdehoogtevanden ri
gting lanrs Njmegen,Tiel en Bommelen

grond slechts 74 Ned.el.In somm ige deelen vereenigt zlch bj Loevestein met de Maas,
van het land vorm en de hetlvels groepen, te zamen den naam vanM erwedeaannemende.
znoals in Overjssel,op de Veluwe en langs De Maas bereikt het Nederlandsch grond-
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gebied boven Maastricht, scheidt het t0taan
Stevensweert van België, vloeit vervolgens
door Nederlandsch Limburg en vormt daarna
de grenzen tusschen deze provincie, daarna
tusschen Noord-Brabanten Gelderland t0taan

en Schouwen op den regter oever onder den

zjnevereeniging metdeAmerbj den Moerdjk a1s Hollandsch Diep eene aanzienljke
breedte erlangt,en naar W illemstad stroomt,
om zich hierin takkenteverdeelen,nameljk
in een noordeljken,hetHaringvlietgenaamd
enzichtusschendeeilandenBejerland,Voorne

noemen wj de WesterwoldscheAa, die zich

naam van Roompot(Romanorum Portus)naar
de Noordzee.D00r het Mastgaten de Zjpe

tusschen Duiveland, Tholen en Philipsland
staat de Oosterschelde in verband met de
Loevestein.Hierheetzj na harevereeniging Kramm er en dus o0k m et de M aas.
metde W aal de Merwede,spoedt zich onder
Nederland wordt voorts besproeid door een
diennaam naarDordrecht,zendtbjW erkendam groot aantal kleine rivieren, die voor het
een arm zuidwestwaarts tusschen den Bies- verkeer van veel belang zjn. Bekalve de
bosch en het eiland van Dordrecht,die,a1s Eems, die bj haren mond in de Dollartde
Nieuwe Merwede voorwaarts stroomend, na grensriviervormtnaarde zjdevan Pruissen,

eu Putten op den regter en Overiakkee op
den linker oever naar de Noordzee spoedende,endenzuideljken,tusschenOveroakkee
en Noord-BrabantVolkerak en tusschenOver:akkee en Tholen Kram mergenaamd,enzich

in de Dollartuitstort,- deHunseinDrenthe
en Groningen, zich voortspoedend naar het

Reitdiep en Schuitendiep,- deKuinre(TJ0nger)en de Lindein Frlesland,- hetZwarte
W ater met de Overjsselsche Vecht en het
Meppeler diep, door het Zwolsche Diep
zich uitstortend in de Zuiderzee, de Eem
in Utrecht,- de Amstel,het Sparen en de
Zaan in Noord-llolland, enz. In de noorde-

ljke provinciën heeftmen nog groote meren,
desgeljl
ts in de Noordzee uitstortende.Bj zooals in Friesland het Sloter-, Sneeker-,
Dordrecht verdeeltzich de Merwedewederom Tjeuke-, Bergumer-tHeeger-,Fljeussen- en
in 2armen;denoordeljke,tusschenheteiland Parregastermeer, - en in Groningen het
Ilsselmonde en den Albl
asserwaard gelegen, Zuidlaarder-, Meetht
lizer-en Schildmeer. In
vereenigtzich bjKrimpenmetdeLek t0tde geen land ter wereld vindt men zulk een
Nieuwe Maas,welke langs Rotterdam ,Sehie- grootaantalkanalen;de m erkwaardigstevan

dam en Vlaardingon stroomt,endezuideljke deze zjn: Het Noord-Hollandsche Kanaalj
stroomt van Dordrecht,tusschen de eilanden

van het Nieuwe Diep naar het 1J,52 Ned.

van Dordrecht en Bejerland aan den linker mjllang en geschiktvoorgeladenzeeschepen,
en Ilsselmonde aan den regter oever Onder - het Noordzee-Kanaal, eene kortere vep
den naam van Oude Maas t0t aan de spits binding van Amsterdam met de Noordzee,
van laatstgenoemd eiland,om zich hierm et in 1876 geopend,m aar n0g niet voltooid,deNieuwe Maastevereeenigenenzichvoorbj hetKanaal,dat Amsterdam langsUtrecht en

Brielle in de Noordzee uit te storten.Bj Vreeswjk met de Lek verbindt,ofde KeulM aassluis beginthet kanaal,datvöör korten

sche Vaart,- hetZederik-Kanaal van Via-

tjd gegraven is naar den Hoek van H0l- nen naar Gorinchem , - het Kanaal van
land en als XNieuwe W aterweg''Rotterdam
t0t eene zeeplaats verheft,omdat daarlangs
de grootste stoom - en zeilschepen deze stad
kunnen bereiken. De Maas en hare armen
ontvangen in Nederland, behalve eenige beken, de Jekker, de Geul, de Roer e11 de
Niers in Limburg.de DiezeinNoord-Brabant

Voorne,- de Zuid-W illemsvaart! 122 Ned.

mj1 lang, van Maastrichtnaar 'sHertogenbosch,- de Dedemsvaartin Overjssel,-

hetGrootscheepvaartkanaal,hetDamsterDiep,
het W inschoter Diep en het Stadskanaal in
Groningen,- hetKolonelsdiep in Friesland,
-

deNoord-W illemsvaart(gedeelteljkinGro-

en deLinye,deHollandscheIlssel,deRotte ningen)en deSmilderVaartin Drenthe,met
en Schie ln Zuid-llolland. De Dortsche Ki1
verbindt de Oude Maas methet Hollandsche
Diep,- hetSpui,de Oude Maasen hetKanaalvan Voorne de MaasmethetHaringvliet.
De Schelde komt beneden hd Belgische

hetOranjekanaalendeHoogeveenscheVaart,
en hetKanaalvanTerneuzeninZeeland.T0t de Nederlandsche eilanden behooren die
-

derScheldedelta,namel:k W alcheren!Noorden Zuid-Beveland, Schouwen en Dulveland,

fort Lillo in Nederland,waarzj zichtevoren St. Philipsland en Tholenj- die der M aasin 2 armen verdeelde, van w elke de noorde- delta,tew eten Ilsselm onde,VoorneenPutten,
ljke thans door een dam is afgesloten.De Rozenburg,Bejerland,GoereeenOve/akkee,
zuideljke stroomtonderden naam van W es- het Eiland van D ordrecht, de Tiengemeten
terschelde tusschen Zeelandsch Vlaanderen op en eenige kleinere, - voorts die,welke i'n
den linker en de eilanden Zuid-Beveland en den m ond der Ztliderzee en ten nûûrden Van
W alcheren op den regteroevernaardeNoord- Fri
esland en Groningen geleqen zjn,zooals
zee.Zj vormt een paarbaajen in Vlaande- Tessel, Vlieland, Terschelllng, Ameland,
ren,nameljk hetHellegaten den Braakman, Schiermonnikûog en Rottumeroog, alsmede

en verkrjgt bj haren doorzandbanken ver- diederZuiderzee,nameljkW ieringen,Markenj
deelden mond de namenvan '
W ielingen,Spleet Urk en Schokland, - die der Ilsseldelta,
en Deurlo.Dethansat
kedamdearm heeftden zooals Kamper Eiland,Mandjes-en Katjesnaam van oosterschelde behouden,isdoorhet waard,- deBetllwett
lsschen deRjnende

kanaal van Zuid-Beveland met de W ester- W aal,en de Biesboseh-eilanden.
schelde verbonden, en spoedt zieh tusschen
Het klimaat van Nederland is in 'talgede eilanden Zuid-en Noord-Beveland en W al- m een zachter dan datvan Noord-Duitschland.
cheren Op den linker en TholentDuiveland De gemiddelde jaarljkschewarmtegraadiser
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10OC. en stemt dus overeen met die van schaafde Nederlanders eenige vreemde talen
Coblenz, Teplitz, Krakau, odessa en Zuid- spreken. De landbouw wordt er met veel
Engeland.fn hetwesteljk gedeelted6slands zorg en bekwaamheid gedrevenj maar de

isde luchtwegens denabjheidderzeevoch- voortbrengselen van den bodem zjn erniet
tigeren warmerdan inhetoosteljk gedeelte. toereikepd om de bevolking te voeden,vooral
De gemiddelde warmtegraad bedraagt in de omdat O
-/sde van den grond gebezigd wordt
steden:
voor de veeteelt, terwjl tevens veel vlas,
Des winters.
Des zomers.
Gemiddeldjaarljks.

9)50 C.
17,20 C..
16,7
9,7
17,7
. 9,
85
19,7
@ #
11,2
DeJaarljkschehoeveelheidregenklimtniet hennep,koolzaad,tabakenz.verbouwdwordt.
boven 76 Ned. duim. Het grootste gedeelte De alluviale landen zjn erde vruchtbaarste.
valt in den nazomer en in den herfst,het Tarwe vindt men vooral in Zeeland,Zuid-

Groingen .....2,20 C.
Amsterdam.....3j1 .
Utrecht.......2,4 .
Maastricht .. .3,
4

. . .

kleinstein hetvoorjaar.Deswintersdaalter Holland, Limburg en het zuideljk gedeelte
eene aanmerkeljke hoeveelheid sneeuw ter van Gelderland, - rogge in Groningen,

aarde,en de rivieren,kanalen en meren,t0t Drenthe, Noord-Brabantj Gelderland, overzelfs de Zuiderzee t0e,vriezen dan gewoon- jssel en Limburg,- boekweitin Drenthe,
1jk digt.In warme, droogezomersverwek- Gelderland en Utrecht,- en aardappels in
ken-de uitwasemingen der kleigronden veelal al de provinciën en inzonderheid in groote
koortsenj doch op de zandgronden is het er hoeveelheid in de Groninger Veenkoloniën,
zeer gezond. De meest heerschende winden waarzjt0tmeelen stroop worden verwerkt

zi
jn er de westeljke,en de westeljke en
noordwesteljke stormen zjn ervoordedjken
zeergevaarljk.
Debevolking,welkein 1823bjna2613500

in talrjke fabriekel
a.In 1874hield de landbouw in Nederland 833726 Ned.bt
lndersin
beslag en de veeteelt rtlim één millioen Ned.

bt
lnders,terwjl ruim 191000 Ned. bunders

zielen telde, isin eene halve eeuw met0m- met bosch beplant, 27000 Ned. bunders

streeks420/0vermeerderd.Hetdigtstbevolkt door villa's en landhuizen,en bjnaéén mil-

zjn de proviuciën Noord-en Zuid-llollandj
en degemiddelde bevolking desrjksisnagenoeg 6000 op de D geogr.mgl.Buiten t
le
Israëlieten(omstreeks70000)behoorener3/5de
t0t deProtestantscheen 2/5det0tde R.Ka-

lioen Ned.bundersdoor woestegronden ingenomen waren.In hetalgemeen heeft de land-

bouw in Nederland in de laatste 25 Jaarzich

krachtig ontwikkeld,w aartoebenevensandere
om standigheden de verdeeling der markten,
tholieke Kerk. De Grondwet kent er geen het invoeren van velerlei werkttligen en de
onderscheid tusschen steden en dorpen; zj aansporing van de zjdederlandbouwgenootspreekt alleen van gemeenten,en hetaantal schapgen niet wei
nig hebben medeyewerkt.

van deze is 1130. De Oorspronkeljke bewo- De tulnbouw bloeiter hoofdzakeljlt ln Zuidners waren Germanen, ev
chi
ll
nde
vt
o
ks
ners
in
h
eet
wes
ell
jk- en Noord-llolland,in Utrechten een gedeelte
van Gelderland. Ooft en velerlei vruchten
gedeelte desrjkshebben

stammen zich met elkander vermengd. D e worden uit Zuid-llolland en Gelderland in
godsdienstige en staatkundige vrjheid, het groote hoeveelheid uitgevoerd naarEngeland,
uitgebreide handelsverkeer en de w elvaart terwjlde omstreken van Ilaarlem vermaard
der bevolking hebben ernietweinig t0e bj- zjn wegens hare bloemkweekerjen. Eene
gedragenjdatFranscheH ugenoten,D uitschers, '
hoogst belangrjke bron van welvaart vormt
Belgen en fsraëlieten (vooraluit Spanje en er de veeteelt. Met den aanvang van 1875

Portugal)aldaareene wjkplaatszochten.De teldemen erbjna 200000paarden,bjna21/:

Friezen hebben de zqiverheid van hun stam millioen stuksrundvee,nagenoeg éénmillioen
het bestbewaard.T0tdekaraktertrekkenvan sehapen, 151000 geiten en 352000 zwjnen.
het Nederlandsche volk behooren:vrjheids- Friesland levert sterke trekpaardenenZeeland
liefdejvolharding indenstrjdtegendezeeen iinke ploegpaarden.Hetedelste rtlndveevindt
tegenvreemdeoverheerschers,gastvrjheid,wel- men er in Noord-en Zuid-llollandenin Friesdadigheid,eerljkheid en goede trot
lw,spaar- land. De schapenfokkerj bloeitervooralin

zaamheid, zindeljkheid, eenvotldigheid en deheidestreken en dezwjnenteeltin Geldertevredenheid. Daarentegen is het veelalkoel land,Noord-Brabanten Limburg.In1874zjn
en traag, zelfs in het behartigen van zjne uitNederlanduitgevoerd92000runderen,80000
staatkundigebelangen,stjfenteruggetrokken kalveren,355000 schapen en 126000zwjnen.
Jegens onbekenden, achterdochtig, gehecht Hieren daarheeftmen bjenteelt,gewoonljk
aan oude vormen en begrippen ,en,bepaal- alsbjzaak,en deJagtiserwegenshetontdeljk in delagereklassen,verslaafdaanmis- breken van uitgestrekte w ouden van weinig
bruik van sterken drank. M en spreekt in beteekenis; zj bepaalt zich bj waterwild,
Nederland slechts ééne taal,welke met hare hazen,konjnenenpatrjzen,terwjlmenalleen
tongvallen eentak isvanhetoud-oermaansch, in Gelderland herten en reeën aantreft.De
doch in Friesland houdtmen n0g hetFriesch visscherj hield er weleer omstreeks 100000
in eere,datvermaaqschaptismethetAngel- menschen bezig,en schoon de Nederlandsche
saksisch. De weimre bekendheid van het haringvisscherj' door sterke mededinging aan
Nederlandsch elders ls oorzaak)datalle be- 'tkwjnen is geraakt,werd zj in de laatste
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Jaren n0g met 112 schepen,meerendeelsuit Zee,hout uit Noorwegen en deRjnstreken
Vlaardingen,gedreven en bragt in 1875 ruim en wjn uitFrankrjk,terwjlervooralvee,
een millioen gulden 0p.Voortsvindtmen vele boter, kaas, ooft, aardappelmeel enz. wordt
visschersinZuid-llolland,bepaaldeljkinSche- tlitgevoerd.In 1875 liepen eruitzee4173zeilveningen,Katwjk enNoordwjk,- inNoord- sehepen en 3748 stoombooten binnen meteene
Holland,te Egm ond aanZeeen opMarken,gezamenljkeruimte van bjna3 millioen t0n,
in Friesland te Paesens,- eninGroningente terwt
jlop de rivieren en kanalenbjna 22000
Zoutkamp;zj voorzien demarktvan schol, schepen aankwam en met eene ruimte van
schelvisch,kabel
jaauw, r0g,tong, knorha- ongeveer 33/4demillioen ton.Toch heeft de
nen, b0tenz. uit de Noordzee,en van pan- enqt
lête, in 1875 door de Tweede Kamer
haring,ansjovis,b0t,garnalen enz.uit de ingesteld,het bewjs opgeleverd,datde NeZuiderzee. oesters worden vooral gekweekt derlandsche zeevaart in de laatstejaren aanbj Zeeland en bj Tessel.De zoetwatervis- merkeljk isaehteruitgegaan.Dekoopvaardjscherj verkeert er in een toestand van ach- vloottelde er in het begin van 1877 evenwel
teruitgang; zj levertzalm,elft,aal,snoek, 1835 sehepen meteeneruimtevan 526524t0nj
baars,zeelt, blei enz.Intusschen is het vervoer van visch naarhetbuitenland sedertden

waaronderzich 86 stoombooten bevonden met

eeneruimtevan bjna77000ton.Hetgeregel;
aanleg van spoorwegen aanmerkeljk toegeno- stoombootverkeer strekt er zich uit naar de
men.- Gelderland levert eenig timmerhoat, oostzee, Engeland, Frankrjk, de Middel-

doch het wordt meerendeelsin vlotten langs landsche Zee, Java en New Yûk'
k.De voordeRjn Ofin schepen uitNoorwegenen Rus- naamste plaatsen in Nederlalld zjn onderling
land aangevoexd.Intussehen legtm en er zich verbonden dogr spoorwegen,wieraantalbj
op t0e, de duindaleu en heitlevelden m et voortduring wordt uitgebreidq zj zjn door
boomgewas te beplanten. Tot brandstof ge- ondprscheidene aansluitingen m et de Pruissibruikt men in de noordeljke provineiën veel sche en Belgisehe spoorwegen en alzoo met
ttlrfen in de zt
lideljke steenkolen uitEnge- het grooteEtlropésche spoorwegnetinverband

landjDuitsehland el
zBelgië,terwjlLimburg gebragt. De gezamenljke lengte der Nedergedeelteljk zelfin die behoefte voorziet.De landsche spoorw egen bedroeg ln den aanvang
bodem levert er nagenoeg geene metalen,en van 1876 ruim 1620 Ned.mtjl,terwjler de
men heet'
terslechts4jzersmelterjen,name- telegraafdraden zich naar alle gemeenten van
ljk teUlft,KeppelenW isoh il1Gelderland eenig belang uitstrekken.- Onderdekredietinrigtingen bekleedt de Nedexlandsehe Bank,
en te Deventerin Overjssel.
De fabrieknjverheid breidtzich in Neder- in1814 teAmsterdam gesticht,deeersteplaats.
land meeren meeruit,zooals0.a.bljktt
lit Beursgebouw en heeft men er in de aanzienhet toenemend aantal stoomkëtels; in 1853 ljkstë steden,doch devoornaamstefondsenwaren er 507 en in den aanvang van 1877 maxltt is te Amsterdam.De eenheid vanmunt
nietm inder dan 4385.D evoornaamstefabriek- is er de gtllden, die Op een gewigtvan 10

plaatsen zjn Amsterdam, Haarlem ,Rotter- wigtjes 9,45 wigtjes zilver bevat en in 100
dam , Schiedam , Leiden, Dordrecht, 'sG1'avenhage, de Zaanlandsche gemeenten,Hilversum ,Utrecht,Amersfoort,Enschede,Almelo,
Delden,oldenzaal,Tilburg,'sHertogenbosch,

centen verdeeld is,en door de muntwetvan
1876 is er Ook de gotlden standaardingevoerd
en de Gouden W illem ,ter waardevan 10gulden,in omloop gebragt. Voorts heeftmen er
Eindhoven, de dorpen van de Langstraat sedert lang het Fransche stelsel van m aten
(Noord-Brabant), Maastricht en de Groninger en gewigten ingevoerd.
Yeenkoloniën.De vermeerderdetoepassingvan
Het Openbaar lageronderwjs,schoon n0g
den stoom is achtervolgd door de stichting geenszins aan veler behoeften vûldoende,z00vanjzergieterjenenmachinenfabrieken.voorts datmenalgem eeneeneverbeteringdaarvanververmelden wjdetalrjkesteenbakkerjenlangs langt,iser Op goedegrondslagengevestigd.In
de rivieren, de Jeneverstokerjen (vooralin 1875teldem ener2666openbare;neutrale,door

Schiedam),de papierfabieken (in Gelderland
en aan de Zaan), de katoenfabrieken (in
Twenthe) en de aardappelmeelfàbrieken in de
Veenkoloniën. Op het gebied vafl molen-,
bruggen-,djken-ensluizenbouF isin Nederland veel voortretlbljksgeleverd.- Metbe-

de gemeel
zten bekostigde scholen van lager

onderwjs met 7472 onderwjzers en btR
lna
360000 leerlinyen,- voorts1118bjzondere,
meest confesslonéle scholen met4244 onder-

wjzers en bjna 1Q0000 leerlingen:behalve

een grootaantalbewaarscholen,naal-enbreitrekking totden handel wordter sedert 1850 schglen enz.Men vindt erkweekscholen voor
eene vrpzinnige staatkunde gevolgd.D egeza- Onderwjzers te Amsterdam, Haarlem,Gr0menljke waarde van den buitenlandschen ningen, 'sIlel-tggenbosch, Deventer en Mid-

handelin 1875 werd geschatop bjna 1258 delbtll'
g, en voor onderwjzeressen te Arnm illioen gulden; er w orden vooralhandelsbe- hem , Haarlem en Groningen, alsmede een
trekkingen onderhouden met Engeland en aantalnormaalscholen.In elke provincie heeft

Duitschland,terwjlindenjongstenttjdtevens men een inspecteurvan lageronderwjs,be-

het 00p gevestigd is op Amerika.Uitzjne nevens onderscheidene schoolopzieners.In de

kolonièn verkrjgt Nederland vooral koëj, behoefte aan middelbaar onderwjs wordter
suiker, rjst, specerjen, tabak, indigo en voorzien door omstreeks 50 hoogere burgerkaneel.Manufaeturen en steenkolen komen er scholen,sommige voor jongens,anderevoor
uit Engeland, Prtlissen en België,graan uit meisjesennoganderevoorbeidentegeljk,de oostzeehavens, Archangel en de Zwarte

voorts dogr burgerdag- en avonj
lscholen,zeq-
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vaartscholen enz. Te Delft heeft men eene landvermeldenwjhetvolgende:DeHervormde
polytechnische school,te Breda eenemilitaire Kerk heeft t0t hoofdbestuur eene Synode,
académie, aan den Helder een marine-insti- welkeuiteen presi
dent,viceqresident,secretuut,te Utrechteene veeartsenjschoolen te taris, quaestor en 16 leden ls zamengesteld
W ageningen eene landbouwschool,- voorts en jaarljksOp den eersten woensdag in Julj
académiën voor Beeldende Kunstte Amster- te 'sGravenhage vergadert.In 1876 telde dat
dam , Rotterdam en Groningen. Het hooger kerkgenootschap 1340 gemeenten. De Synode
onderwjs is op nieuw geregeld doordewet der Evangelisch-Luthersche Kerk,50 gemeenvan 1876; volgens deze zullen er gymnasia ten besturende,vereenigtzichte'sGravenhage

en progymnasia bestaan,alsmederjkshooge- woensdagsna Pinksteren,terwjldeHersteldscholen te Leiden, Utrecht en Groningen, Lutherschen Kerk, onder eene Kerkeljke
terwjl Amsterdam vergunning heeftverkre- Commissie geplaatst) 8 gemeenten heeft.De
gen,om zjnathenaeum ineenegemeenteljke Doopsgezinde Broederschap heeftvolgenshaar
hoogeschool(met dezelfde regten en verplig- beginselgeen centraalbestuur,maar126vrje
tingen a1sderjkshoogescholen)teherscheppen. gemeenten, terwjl de Remonstranten,met
De leeraren der Hervormde Kerk erlangen er eene Kerkeljke Commissieaan hethoofd,20
hunne opleiding aan de universiteiten, - gemeenten bezitten.DeChristeljk Hervormde
voortsheeftmen er 7 R.Katholiekeseminaria
(teDriebergen,W armond,Voorhout,Culemborg, Haaren, Hoeven en Roermond), een
Remonstrantsch seminarium te Leiden, en
een Luthersch,een Doopsgezind en een Isra-

Kerk,wier leden 00k Afgescheidenen worden
genoemd, heeft eene hoogeschoolte Kampen
en 340 gemeenten. De R.Katholieke Kerk,
in 1853 georganiseerd,bestaatuit5dioeesen,

nameljk het aartsbisdom Utrechten debiselietisch teAmsterdam ,terwjlteKampeneene dommen Haarlem ,'sHertogenbosch,Bredaen
' leeraren van Roermond;zj telt980gemeentenen hetaanhoogeschool gevestigd is vool
het Christeljk Hervormde Kerkgenootsehap. talgeesteljlten bedroeg erin 1876 ongeveer
De militaire geneeskl
lndigen ontvangen hunne 2060. Hetaantal kloosters is er in de laatste
vorming te Amsterdam. Men heeft er een Jaren aanmerkeljk toegenomen en men schat
groot aantalgeleerde genootschappen,zooals: de waarde der goederen in de doode hand,
de KoninkljkeAcadémievan W etensehappen aan dit kerkgenootschap behoorende,op 125

te Amsterdam,de Hollandsche Maatschappj millioen gulden,De oud-BisschoppeljkeC1evan MTetenschappen en TeylersGenootschap rezj, ten onregte veelal het Kerkgenootte Haarlem , de Leidsche Maatschappj van schap der Jansenisten geheeten, heeft 3
Nederlandsche Letterkunde, het Bataafsch diocesen, nameljk het aartsbisdom Utrecht
Genootschapvan ProefondervindeljkeNatuur- en de bisdommen H aarlem en Deventer,tezakunde,hetProvinciaalUtrechtschGenootschap, men met25gemeenten.De Israëlietenworden
het Historisch Genootschap te Utrecht, het bestuurd door eene Hoofdcommissie en tellen
Friesch, het Zeeuwsch en het Noord-Bra- 166 gemeenten en 11 rabbinaten,terwjlde
bantsch Genootschap, het Aardrjkskundig Portugésche Israëlieten 2 gemeenten,te AmGenootschyp)- voorts de Maatschappj t0t sterdam en te 'sGravenhage,bezitten.
Nut van 't Algemeen met omstreeks 17000
De staatsregeling is er eene constitutioneelleden,de Maatschaypj ter bevordering van monarchale.De eerste Grondwet wasdievan
Njverheid,hetInstltuutvan Ingenieurs,het 29 Maart 1814,welke na de vereeniging der
Indisch Genootschapj het Instituut voor In- noordeljkegewesten metBelgiëdoordievan
dische Taal-, Land- en Volkenkunde, de 24 Augustus 1815 vervangen werd.De afval

Maatschappj van Landbonw enz.Muséa voor
natuurljkehistorie,bibliotheken enz.zjnaan
deuniversiteiten verbonden,terwjlvoortsde
Koninkljkeboekerjte'sGravenhage,debiblio-

van Belgiëin 1830 eischteeenewjziging der
Grondwet, welke in 1840 op zeer beperkte

schaalplaatsyreep.Eindeljkwerdnadealgem eene Europesche volksbew eging van 1848
theek vanhetFriesc'
hGenootschapteLeeuwar- op den 3denNovembervan datjaarde thans
d!n en dievan deLeidscheMaatschaypj zeer n0g bestaandevrjzinnigeGrondwetafgekonbblangrjk zjn.Kostbareschilderjenvlndtmen digd. Volgens deze is de wetgevende magt
er inzonderheid te Amsterdam in hetTrippen- tusschen den Koning en de Volksvertegenhuis,dateerlang dooreengrootschgebouw zal woordigers(de Staten-Generaal)verdeeld,terworden vervangenjinhetMuséum vanderH00p wjl de uitvoerende magt aan den Koning
en in hetMuséum Fodor,- teHaarlem inhet en het ministérie is toegekend. De Staten-

PaviljoeneninTeylersMuséum,te'sGraven- Generaal zjn verdeeld in eene Eerste en

hage in hetMauritshuis en teRotterdam inhet Tweede Kamer.De leden der Eerste Kamer,
Muséum Boymans.Deboekhandelenboekdruk- 39 in aantal, worden in elke provincie door
kerj hebben er,in verhouding t0tde bevol- de Provinciale Staten uitde hoogst-aangeslakingjeenhoogentrapvanontwikkelingbereikt; genen gekozen.De leden de< Tweede Kamer
men telt eralthans 400 drukkerjen en 800 worden,thans n0g slechtsten getale van 80
frma's van den boekhandel.Het aantaldag- (schoon bepaald op één van elke 45000 in-

bladen is er aanzienljk.De geneeskundige wonersljjregtstreeks benoemd in 4l:kiesdisyolicie isertoevertrouwdaan 13commissiën, tricten d0or de kiezers!- nameljk door
leder met een inspecteur aan het hoofd,en meerderjarige burgers,dle in hetvolle bemen heeft er zeer veelinstellingen van wel- zit zjn van hunne burgerljke en burgerdadigheid,
schapsregten en, naar gelang van plaatseOmtrent de kerkgenootschappen in Neder- ljke omstandigheden,van 20 t0t160gulden
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Jaarljks in hoofdsom aan directerjksbelastinren betalen. Deze leden hebben 4 jaar
zittlng,en om de 2 jaar treedtde helftaf.
De leden der Eerste Kamer behouden hun
mandaat 9 Jaar,en om de3jaartreedt1/s
van hun aantalaf.D e zittingen wordentelken
Jare op den derden maandag in September
geopend en in het ogenbaar gehouden.Tot
debelangrjkste bepallngen derGrondwetbehooren wjders:deonschendbaarheidenonverantwoordeljkheid desKonings,deverantwoordeljkheid derministers,de vaststelling eener
Jaarljkschebegrooting doordeVertegenwoordiging (te bekrachtigen door den Koning),
rekenpligtigheid met betrekking t0t de 1nkomsten en uitgaven desRjks,vrjheid van
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het volgende: Btj de komst derFranschen
in 1795 bedroeg de schuld der Republiek 787
m illioen gulden, maar w as tegen het einde
van 1803 doorafpersingen en gedwongen leeningen geklommen t0t 1126millioen.Bj de

inljving des landsin hetKeizerrjk werddeze
schuld, t0t 1216 millio6n vermeerderd,door

Napoleon getiërceerd ofwillekeurig op l/sde

treerkugg
ebragt,zoodatzjin1814 bjhetverder Fransehen 575 millioen bellep.Onder
Willem Iwerddegeledeneschadegedeelteljk

aan de fondsenhoudersvergoed.De afvalvan

België,de hieruit voortvloejende oorlog en

het volgend status qu0, benevens verborgene
geldverkwisting deden den schuldenlast toe-

nemen t0truim 1231Dillioen (1846),doch in

godsdienst en van drukpers,hetregtvanver- 1850 begon men afte lossen,zoodat zj in
eeniginr en vergadering, alsook van petitie, 1876 t0t omstreeks 924 millioen nominatief
geljkheld van alle burgers voor de weten verminderd istwaarvanJaarljksslechts261/:
regtstreeksche verkiezingen voor hetlidmaat- millioen gulden rente betaald wordt. De inschap van de Tw eede Kam er, de Provinciale komsten van den Staat over het Jaar1877
Staten en den Gemeenteraad.Voorts wordt zjn geraamdop 112% mi
llioenendeuitgaven
daarin aan den Koning de opperste leiding op 119 millioen, terwjl de begrooting over
toegekend der buitenlandsche aangelegenhe- 1878 een tekortaanwjstvan 16 millioen.
den,hetregtom o01.l0g te verklaren en vrede
Dekrjgsmaytiszamengestelduithetleger
te sluiten, het opperbevel over de land- en in Europa en In Indië en uitde marine.Het
zeemagt en het opperbestuur over de k0l0- eerste en de marine worden in stand geniën, het regt van gratie, de bevoegdheid houden door de conscriptie.Jongelingen die

om ridderorden en adelljketitelsteverleenen hunzostejaarbereikthebben,wordenbjloting
enz.j terwjl alle Koninkljke besluiten de vooreene vjfjarige dienstaangewezen;erzjn
mede-onderteekening moeten dragen van één echtervrjstellingen,en iedermag een plaatsder m inisters.

vervanger koopen.Het Indische leger wordt

Administratiefis hetkoningrjk in Europa aangevuld door werving.Het leger te voet in
verdeeld in de reeds vermelde 11 provinciën. Europa bestaat uitéén regiment grenadiers
Aan het'hoofd van het bestutlr bevindt zich enjagersen 8 regimenten van linie (elk van
een ministerraad, bestaande uit de hoofden 4 batallons) en een depôt, een instructieder verschillende (thans acht) departemen- bataljon, een depôtvan discipline, 2 komten , en in elke provincie heeft m en als pagniën voorde hospitaaldienst en een kolohoofd van het bestuur een commissaris des niaaldepôtteHarderwjk.Afetdestaventelt
Konings, te voren gouverneur genaamd. deinfanteriebj 36veldbatal
jons1120oëcieLaatstgenoemde is voorzitter van de Pr0- ren en bjna 44000 man.T0tde kavallerie
vinciale Staten, die voor den tjd van 5 behooren 4 regimenten hussaren met 184 0ëJaren gekozen worden. Aan het hoofd der cieren en ruim 4300 man,- het korps der
gemeenten eindeljk heeftmen een raad van genie met één batallon mineurs en sappeurs
7 t0t 39 leden (naar gelang der bevolking). en met 103 oëcieren teltruim 1000 m an,De burgemeester,alsvoorzittervan denraad, en de artillerie heeft 2 veldregim enten van
wordt door den Koning voor den tjd van 6 en 8 batterjen.één regimentrjdendear6 Jaar benoemd en de wethouders,diemet tillerievan4 batterjent3regimentenvestinghem het dageljksch bestuur uitmaken, uit artillerie, een korps pontonniers enz-,te zaden raad door de raadsleden gekozen. Een men 442 oëcieren en bjna 11300 man.Eineigenaardigen tak van bestuur vormen er de deljk heeftmen 2 afdeelingen marechaussées,
waterschappen, die het beheer hebben over 10officierenen363manbevattende.Hetgeheele
djken,polders,kanalenenz.Debesturen der legerheeftthansopvoetvan00r104eenesterkte
waterschappen worden door de ingelanden ge- van 60000 man metruim 2000oëcieren,doch
kozen ofdoor den Koning benoemd.
isin tjd van vredehalfz0o sterk.DeschutHet hoogste geregtshof, tevens HOf van terj,t0tnu t0ealleeninvolkrjkegemeenten
Cassatie, in Nederland is de Hooge Raad te georganiseerd, Om vat alle weerbare m annen
'sGravenhage; daarop volgelz 5 Provinciale van hetQsstet0thet35stelevenslaar.ln geval
Hoven,dan 34 arrondissementsregtbanken en van nood w ordtdelandstorm opgeroepen,beeindeljk 150 kantongeregten. Men heeft er staande uit alle weerbare mannen van het
openbareenmondeljkebehandelingvanregts- 19det0t het 50stejaar.De verdediging des
zaken,rjksadvocatenenopenbareministérl
-ën, lands steuntvolgens de wetvan 18April1874
nietop hetbezetten van afzonderljkevestinmaarqeene regtspraak van gezworenen.
De lnkomsten en uitgaven desrjksworden gen, maar van de volgende metelkaarveraan een naauwkeurig toezigtOnderworpendoor bondene liniën:De nieuwe Hollandsche W aeen zelfstandig ligchaam ,de Algemeene Re- terlinie, de Geldersche en Neder-Betuwsche
kenkamer genaam d.In hetalgemeen verm el- Stelling,de Stelling van 't Hollandseh Diep
den wj omtrentdeûnandéleaangelegenheden en het Volkerak, de Stelling van de mon-
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den van de Maasen hetHaringvliet,de Stelling aan de Helder,de W erken tot het dekken van den overtogtoverdellssel,deW aal
en de Maas,de Stelling van Amsterdam ,de

waren reeds vroeg door verschillende volken

bewoond. Toen Caesar in het Jaar 57 vôör
Chr.erdoordrong,woonden er deBelgen,een
gemengd ras van Germanen en Kelten ten

ZuideljkeW aterliniën van deMaasbovenhet zt
liden van de .
Rjn,terwjlerten noorden
fortAndries t0t aan de Amerbeneden Geer- van dezexiviervolbloed Germanen,nameljk

truidenberg, en de W erken aan de Schelde. Batavieren en Friezen,waren gevestigd.De
Hetvoornemen bestaat om de Liniënen Stel- Romeinen maakten zich van de Nederlanden

lingentegen 1Januarj 1883 in gereedheidte meester t0taan de Rjn enhieldenervasten

brengen. - Het Indische leger telt tegen- voet, in weerwilvan den opstand der Bata-

woordig 18veld-en9garnizoensbatal
jons,één vieren Onder Clandius OiriIi.
s(;0naChr.
),t0t

regiment kavallerie, 21 kompagnieën artille- omstreekshetjaar400,toen deGermaansche
rie,6 kompagnieën genie enz.,te zamen1425 volkerenbond derFranken overdeRjn trok
oëcieren en 3400 man, behalve 4600 man en dezuideljkeNederlanden bemagtigde,ter-

schutterj en een korpsvan inboorlingen van
10000 man.
De vlootteldein den aanvang van ditJaar
(1877)2 ramtorenschepen van deeersteen 4
van de tweede klasse,12 monitors(en 2 in
aanbouw), 2 gepantserde kanonneerbooten,4

wj1 deFriezen rondom deZuiderzee,in die
dagen hetm eerFlevo,t0taan de Eem shunne
onafhankeljkheidhandhaafdell.Nadkt0okdeze
doorKarelMartel,Pipbn enKareldeGrpp/e

in de 8ste eeuw tothev Cllristenf
lom bekeerd
en t0t onderwerping aan de Frankische souschroeFregattenj 12 korvetten,23 schooners, vereiniteitgedw ongen waren,behoordenalde
13 raderstoombooten en 15 kanonneerbooten: Nederlanden t0thet FrankischeRjk,werden
tezamen 87stoom booten met386stukken,- in het Verdrag van Verdun (843)aan Lotltavoorts 18 zeilschepen met 119 stukken.De rif
:.
xI toegewezen en vormden na zjn dogd
bemanping telt 538 of
ticieren, 242 officieren (855) hetvoornaamste gedeelte van het ge-

van gezondheid en ambtenaren, met bjna bied zjnszoonsLotltariusII.Laatstgenoemde
5000 minderen,alsmede 2000 mariniers.Van kon echter zjne zelfstandigeplaatstusschen
de vlootzjn 32 vaartuigen met113stukken O0st-en W est-Franken niet behouden,zoodat
bepaaldeljk vool'dedienstin ïndiëbestemd. Lodewî
jk de.
llllïft
sc/ld'
ren KareldeKalein870

D e nationale vlag bestaat uit 3 horizontale onderling de Nederlanden verdeelden;eerstgebanen,rûod, wit en blaauw ,en het veldtee- noelnde verkreeg toen hetgrootste gedeelte,
ken is hetoranjevaandel.Totderidderorden en Karelslechts betland op den linker oever
behooren er de M ilitaire W illemsorde met4 van de Schelde.Alle latere pogingen der Ileren de orde van den Nederlandschen Leeuw togen van Lotharingell,Om hunne onafhankemet 3 klassen, beide in 1815 ingesteld.OOk ljkheid teheroveren,waren vruchteloos.'
rem
heeft men te Utrecht eene balie van de rid- wj1Friesland,doorPodestaten bestuurd,eene
ders der Duitsehe Orde.
zekere m ate van zelfstandigheid genoot,werDe Nederlandsche koloniën zjn verdeeld in den Holland en Zeeland door Graven uitverOost-en W est-lndische.Tot de eerste behoo- schillende H uizen geregeerd.Tevensbegonnen
ren de Groote Soenda-eilanden (Java metMa- zich in de lldeeeuw gem eenten,bisdommen,

doera,Sumatra,BorneoenCelébes),deKleine
Soenda-eilanden (Bali, Lombok,Soembawa,
Flores, Timor en Soemba) en de Molukken,
tezamen opbjna29000D geogr.mj125millioen inwoners tellende (1876),- en t0tde

abdjen en vooral magtigesteden teontwikkelen, welkelaatstebj hetbloejen van den
handelvoor geldeljke bjdragen belangrjke
vogrregten van de Graven en Hertogen verwierven. Zj kozen uit de aanzienljkste bur-

laatsteCuraçao,Bonaire,Aruba,een deelvan gers hunne burgemeesters en schepenen en
St.Martin,S.EustatiusenSaba,metnagenoeg trokken met hare eigene benden ten strjde.
40000inwonersop 101
/2L geogr.mjl,en Su- Metmoeite behielden de Graven en llertogen
riname(NederlandschGuyana)metomstreelts hun gezag door de praelaten,den adelen de
70000inwonersop2167L geogr.mjl.Volgens steden tOt een Landdag te vereenigen. D e
debegrooting derOost-lndischebezittingen be- leden van den landdag willigden de beden
droegen erin1876deinkomstenruim 154ende (geldaanvragen) der Vorsten in en voorzagen
uitgaven bjna141 millioen gulden,zoodater met raad en daad in de behoeften des lands,
ten behoeve van het moederland een batig maar vermeerderden tevensbj derbljde insaldo bleef van ruim 13 m illioen.Daartegen comste (joyeuse entrée)''van elken nieuwen
sloot de W est-lndische begrooting met een Vorst hunnevoorregten,terwjlzj somsz01tekortten nadeele van hetmoederland.Sedert ven de teugels van het bewind ili handen

eenereeksvanjarenhebben deoost-lndisehe namen. Eindelt
jk behield deVorstenkelhet
bezittingen aanzienljkebatigesaldo's,vooral oppertoezigt en het Opperbevel des legers,
winsten der koëjeulttlur,aan Nederland ge- alsmede t
le benoeming van stedeljkeambteleverd,doch er openbaart zich meer en meer naren.De ontwikkeling van dietalrjke zelfeen verlangen,om in hetrjkinEtlropadein- standige Staatles gaf aànleiding t0t veelvtzlkomsten en uitgaven in evenwigtte brengen,
zoodat m en niet langer op de Indische Overschotten,b6hoeft te steunen.
Omtrent de geschiedenisvan Nederlandver-

dige onderlinge twisten en oorlogen.De bewgners dervruchtbare streken van hetzuiden
nam en spoedig t0e in w elvaarten weelde en

onderhielden eenlevendiqverkeermetFrank-

melden wj hetvolgende:Delagelanden tus- rjk enEngelalld,terwjldlevanhetnoorden,de
:chendemondenvan deRjn)MaasenSchelde H Ollantlers en Friezen,steeds worstelend met
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de krachten dernatuur,zich doo1
'vrjheidszin houder van Friesland benoemd werd,het0pen volharding, maar tevens door wreedheid roer te dempen en Artoistebehouden,hetwelk
onderscheidden.
Lodewqk X1,koning van Frankrjk,alseen
Inde14deeeuw begonhetBourgondischeHuis Fransch leen zich wilde toeeigenen. Toen
doorhuweljksvel-bindtenissenenverdragende aYaœimiliaan in 1493 zjn vaderFrederLk III
Nederlandsche gewesten Onder denzelfden als Duitsch Keizer opvolgde,aanvaarddePhLscheptertevereenigen,nameltjk in1384door Jè.
sdek
vclppz
d:zelfderega
'ringderNederlanden.
een huweljk met de erfgename van Vlaan- HjverloorGelderlandaanhertogKarel(1499).
deren,zoodathetditrjltegraafschap,alsmede Na zjn vroegtjdig overljden (1506)nam zjne
Ar
tois,Mechelen en Antweryen verkreegj- zuster M aryaretha de regéring op zich ten
voorts in 1427 Namen,- ln 1428 Holland, behoevevandenzeslarigen Karel,laterkeizer
Friesland, Zeeland en Henegouwen: - in KarelF,en bleef0ok nademeerderlarigheid
1430 Brabant en Limburg, - en ln 1443 van dezen landvoogdes der Nederlanden t0t
Luxemburg. Philips de Goede (1419-1467) aan haren dood (1531), wraarna zj doorde
bezat 10 provinciën en zoc,
htdaaraaneen zelf- zuster van Karel,de koningin-weduwe Maria
flbs-t
standig bestuur te geven. In 1437 riep hj ran.
/lrï/,werdopgevolgd.Deheerschaypj
voor de eerste maal de Generale Staten der van Karelvaltzamen meteen bloejend tjdafzonderljke gewesten t0teen Iaanddag bj- perk derNederlandschegeschiedenis;hj vereen; deze gaven hunne goedkeuring aan de kreeg Overjsselen het Sticht(Utrecht),beden voor alde Nederlanden en zochten het voortsdoor aankoop alle regten opFriesland,
bedrag over de verschillende provinciën te en herwon in 1536 0ok Groningen en Gelderverdeelen.Brabant, het voorzittend gewest, land,zoodat hj 17 provinciën onderzjnen
betaalde1/4de,Hollandl/lcdeenZeelandl
/xsste. schepter vereenigde. Karel,te Gentgeboren,
De GeneraleStatenkwamenallengsmeermalen werd door de Vlalningen met geestdrift als

entenlaatstelaarljksbjeen,meestalteBrussel landgenoot geëerbiedigd.In zjn uitgestrekt
of te M echelen. lntusschen ontbrak er n0g rjk konden de Nederlandersongehinderdhanveelaan de eenheid van den Staat;deHertog deldrjven en in de havens van Spanje en

voerde niet eens een bepaalden titelals be- Portl
lgal4ekostbareIndische waren tegen de
stuurder der Nederlanden, en deze laatsten voortbrengselen hunnrr njverhei
d verruilen.
haddengeengemeenschappeljkennaam.Iedere Kooplieden uit alle oorden van Europa vesprovincie beschotlwde de Overige als vreemd tigden zich il1de Nederlanden,en vooralAntgrondgebied,aan welks bewoners zj geene werpen werd hetmiddelpuntvanhetopenbaar

ambten opdroeq.De besltliten der Genexale verkeer. Landbouw en veeteelt,visscherj en
Staten werden ln de provineiën,naarde willekeurvan deze,al0fnietten uitvoergelegd;
00k behoefde de m inderheid zich niet aan de
beslissingen der llleerderheid te Onderwerpen.

verschillende andere takken van njverheid

Ontwikkelden zichvoorspoedigdoorklimmende

prjzen der voortbrengselen, terwjlkunsten
en wetenschappen zlch verhieven t0t een

De zuideljke provineiën, vooral Brabant, hoogen trap van bloei.Erontstond tevenseen

hadden het overwigt.H ier hadden de Herto- gevoelvan nationaliteitjhetwelltKarelF door
gen! om ringd door een schitterenden en eer- algemeene instellingenzochtteverhoogen;hj
gierlgen adel,htln weelderig H0f;in Brabant stichtte te Mechelen een hooggeregtshof en

regeerden zj zelven,terwjlzichindeOverige eenerekenkamervoordeNederlanden,terwjl
gewesten stadhouders bevonden. De ontwik- eell kapitein-generaal bevel voerde over het
keling van de Nederlanden t0t Staatseenheid legeren een admiraal(destadhoudervanH01w erd eenigermate gestoord door de woelige land) over de vloot derprovinciën.Aan het
regéring van Karel de Dtoltte, den laatsten
graafvan hetBourgondischeHuis(1467- 1477),
en door den overgang der heerschappj van
het geslacht ValoLs op dat der Ilabsburyers,
ten gevolge vanhethtlweljk van M aria ran
B our-qondië met Maœimiliaan van Ot?.
:/ezl'
r'
i/7r.
Reedsm oestM aria de medew erking der Staten door aanmerkeljke inwilligingen) bjv.
door het KGroot-privilegie''1 koopen, en na

hoofd des lands bevonden zich de Generale
Staten en de Stadhouder,die den Keizervertegenwoordigde,en naast hem een Staatsraad

uit de aanzienljken des lands en 2 collegiën
van bestuur!nameljk de raad van Financiën
en de Gehelme raad. NadatKarelArtois en
Vlaanderen bevrjd had van de Fransche opperleenheerschappj, -- nadat hj voorts de
noordoosteljke provinciën van het distrid
haren dood (1482)ontstondt)n erernstige 0n- W estfalen had losgemaakt, verhief hj door
lusten wegens het beheer van M aœlmiliaan het Verdrag van Augsburg(1548)de17 proalsvoogd van ztln minderjarigen zool
aPltilips vineiën t0t eene staatseenheidjwelke volgens
de x
gcFlnopd.In llolland stak dealoudepartj de pragmatieke sanctie in 1549 steeds één

der Hoekschen, onder de regéring van het geheel onder één vorst zou vormen. Eene
Huis van Bejeren tegeljk metdiederKabel- volkomene zamensmelting der provinciën volJaauwschen ontstaan,wederhethoofdomhoog, gens het plan van Karelleed schipbreuk op
en de burgersvan Brugge nam en zelfsin 1488 een sterk ontw ikkeld provincialismus, m aar
M aœimili@an Op verraderljke wjzegevangen juistde verdeeldheid der standen en Staten
en noodzaakten hem ,afstand te doen van de maakte het hem gemakkeljk,een krachtig
voogdj tergunste van de Staten van Vlaan- centraalbesttlurt0tstandtebrengen.Hjbragt
reclht
lkteranhet .rtza'i-ïfïcll, delltrotschen en magtigen adelt0t geldverlederen. Inttlsse.
heAl
n bgel
Saksen, die in genheid door dien te bekleeden m et kostbare
m et hulp Van
1491 t0t100n v00rzjne diensten t0t erfltad- gezantschappen en staatsambten, en han4-
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haafdeindestedenmetgrootbelei; zjnregt, nieuwe eischen, inzonderheid t0t verzachting
Om de magistraatspersonen te benoemen.00k

der plakkaten tegen de ketters.De hardnek-

deinsdehj ernietvoorterug,elk verzetmet kige weigering van Pltilips deed den 4den
geweld teverbrjzelen en de:apte in 1540 op November 1565 het Verbond der Edelen onteene bloedige Nvjze een oproer in zjnege- staan, die zich vereenigden,om ,schoon geboortestad Gent.lrerbazende sonaraen -- eens trouw aan den Koning,hunneregten en vrj-

voor een oorl0g 40 millioen ducaten - wist heden te handhaven en den 5den April1566
hj doorinwilliging zjnerbeden doorde Ge- aan de Landvoogdes een verzoekschrift ter
neraleStaten vanzjneonderdanen teverkrj- hand stelden,waarin zjverzachting derplakgen.DeNederlandenkondenerroem opdragen, katen en afschaëng der Inquisitie vroegen.
hetmeestbegunstigdegedeeltetezjnvanhet M argaretha poogde door zachtheid den storm
Habsburgsche wereldgebied, terwjl Brussel af te wenden,doch k0n dien nietbeteugelen.
daarvan hetmiddelpunt uitmaakte.Alleen de De stichting van het Verbond der Geuzen
wreede vervolgingen bj de Kerkeljke Her- toonde reeds, dat men verder wilde gaan.
vorming en de onderdrukking der gewetens- Reedsden 28stenJulj vorderdedezeeene0n-

vrjheid door de teregtstelling van duizende voorwaardeljke vrjheid van godsdienst, en
Protestanten verstoorden de rust en tevreden- de bljkbare tegenstand van Philipsdeed de
heid met het Habsburgsehe bestuur,ofschoon gistende volkswrevel uitbarsten t0t den beelde nieuwe leer bjkans alleen in denoorde- denytorm in Vlaanderen (Augustus1866),die
ljkeprovinciën grooten aanhang vond. Karel met moeite bedwongen werd.De zending van
echter wilde niet slechts de staats-, maar den hertog van zlrc met 10000 Spaansche
o0k de geloofs-eenheid handhaven.
soldaten naar de Nederlanden openbaarde de
Toen Pltilips 11,koning van Spanje,na warebedoelingvan Phili
ps.Reedsvôôrzjne
den plegtigen troonafstand zjns vaders te komst werden de scherpe plakkaten weder
Brussel(25October1555)deheerschapjjover geldig verklaard: en men gevoelde, dat de
de Nederlanden aanvaardde,kende hp geen Koning hetbeslult genomen had,om zich op
hooger doel,dan debevestigingvandiestaats- eene bloedige wjzetewreken.HetVerbond

engeloofs-eenheid.Eenevan zjneeersteregé- der Geuzen scheen weg te kwtlnen, en de
ringsdadenwasdevernieuwingenverscherpinj prins ran OrJ4,/ebegafzich naarDuitschland,
van het edid van 1550 tegen de ketters.Hp
bezatechter geenszinsde goede eigensehappen

van zjn vader;hj wasachterhoudend,bekrompen en dweepziek, en zjn vreemd en
trotsch voorkomen wekte het wantrouwen
der Nederlanders, vooral nadat hj in 1559

door Brederode gevolgd. In Augustus 1567

hield Al'
ta zjn intogtte Brussel;eene groote

verslagenheid had zich meester gemaaktvan
de gem oederen,m aar niemand dachtaan verzet.Reedsden 5denSeptemberwexdenEymond
en Hoorn in hechtenis genom en?in Ilecenaber
v00r goed de Nederlanden verlaten had.Toen legde M aegaretha hare waardigheid neder,en
immers beschouwde men ztjne heerschappja1s het geheele bestuur in de Nederlanden w erd
die van een vreem den despoot.Voorts ver- opgedragen aan Al
vœ,die ervolgensuitMakreeg deHervormingd00<hetstrjdbareCal- drld ontvangenebevelen eenontzettendschrikvinisme eene ongem eene kraeht en eischte bewind invoerde.Hj stichtte een pRaad van
hier dezelfde regten,als haar in Duitschland Beroerten'' door het volk rBloedraad'' gew erden toegekend.D och m etm eedoogenlooze noemd, die met verguizing van alle regten
w reedheid werden deedicten tegen deketters, w et duizenden heenzond naar het schavot.
bloedplakkatengenaamd,toegepastendebeslui- Zelfs de aanzienljkste edelen, Egmond en
ten van hetConciliete Trentealsstaatswetten H oorn, trouwe dienaren des Koning, maar
afgekondigd.DeInquisitiedeedinallebisschop- tevens voorstanders van de regten van hun

peljke steden harebloedigeregtbanken verrj- vaderland, werden den 5den Junj 1568 te
zen,terwjlhongersnood den volkswreveln0g Brussel onthoofd.Prins Willem '
pt
xz
l Oranje
vermeerderde.PhjlipsbehandeldevoortsdeGe- en Lodewi
jk '
DJ'ZNassa'
awerden wegensmanerale Staten uit de hoogte,schond de privi- Jesteitsschennis veroordeeld, en den oudsten
legiën derprovinciën enbeleedigdeden hoogen zoon van eerstgenoemde,denJeuydigen graaf
adel,inzonderheid Willem '
pt- Orahietdoor van .fçfrezl, bragt men naar Spanle,om hem
zjne halfzuster Maryœretlta '
ptzs Parma t0t aldaar te doordringen van de leer der R.Kalandvoogdes te benoemen en eenhooghartigen thol
keKerk.Zulkeenschrikbewindbezoryde
vreemdeling,dencardinaalGrannelle,a1sraads- eenie
grootaantalbondgenooten aan den prlns

manaan hare zjdete plaatsen.Tegen laatst- van OzJz#6,zoodatdeze zich weldraaan het
genoem de ontstond een algem een verzet,en hoofd bevond van 20000 m an, grootendeels
hierdoor werd eene vertraging in hetterug- Franscbe HugenotenenDuitscheProtestanten,

roepen derSgaansche soldaten (1561)eneene met welke hj in het najaar van 1568 een
nieuwe organzsatiederKerk in 3aartsbisdom- inval deed in Brabant,terwjlLodewj;k van
m en en 14 bisdommen veroorzaakt.Reeds in Ftd,
vtsx zich meester maakte van Friesland.
1561 werd door Oran
je, Egmond en Hoorn D ie ondernemingen echter verbitterden Alva
een smeekschrifttegen Granvelleaan den K0-

en deden zjne wreedheid klimmen, en na

ning opgezonden en in 1562 een geheim ver- ellte overwinningj die zjne soldaten Op de
bond van edelen totverdediging dergemeen- ongeregelde troepen van Orahl'e behaalden,

schappeljke belangen opgerlgt.Toch schonk storttehj nieuweellenden overde Nederlanin 1564 het ontslagvan Granvellegeenekalmte den uit, zoodat duizende njvere inwoners
aan de ontruste gemoeieren,maar leidde t0t elders veiligheid zochten.Eene nieuwe belas-
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sfdchdiezich genoodzaaktzag,doorhet
ting van 10/0op het vermogen,50/0op het ts'zle
verkochte grondeigendom en 100/0 op elken XEeuwig Edid.'inFebruarj1577deGentsche
om zet van koopwaren verhoogdedealgem eene Paciflcatie te bevestigen en zelfsdeSpaansche
ontevredenheid en werd oorzaak van eenopen- soldaten afte danken, vöördathj den lsten

baren opstand, en terwjlAlva gereed was MeizjnintogthieldinBrussel.DeLandvoogd
om door maatregelen van geweld daaraan een
einde te m aken,veroverden de kloekm oedige

verwierf echter evenm in de vergunning van
hetSpaansche Hoftothetnemenvan zaehtere
W atergeuzen,die de Spanjaarden op alle wa- maatregelen a1shetvertrouw en van hetNederteren afbreuk zochten te doen,den lstenApril l
andsche volk.Oranjeverkreeg gedurig meer
1572 den Briel,en ditfeit had den afvalvan invloeden werd bj zjnekomstteAntwerpen

Vlissingen en van bjnageheelZeeland,als- en Brussel(Sqtember1577)a1seen zegepramede korten tjddaarnavan Frieslandenvan lend veldheer lngehaald en tot ruwaard van
de meesteHollandsche steden ten gevolge.Op Brabant benoemd. Tevens breidde men het
den 18denJulj 1572kwamen deafgevaardig- Verdrag van Gent uit door de Brusselsche
den van 12 steden en Onderscheidene edelen Acte van Unie (10 December),waarbj aan

te Dordrecht bjeen, erkenden Willem /
tl
tOranje als den regtmatigen stadhouder van
Holland,Zeeland enUtrec'
ht,bekleedden hem
metdegrafeljkeregten en sloten eenverbond
t0tgemeenschappeljkeverdediginghunnervrjheid onder zjneaanvoering.De Spanjaarden

beide godsdienstpartjen hetregtvan bestaan
werd toegekend, terwjlde GeneraleStaten

d6n J'
aan wegens het bezetten van devesting

te Namen als een verraderenvredeverstoorder
van zjne betrekking vervallen verklaarden.

Najverig Op Oranje benoemde 0en gedeelte

w reekten zich hierover door eene bloedige van den Braballtschen adelaartshertog M attuchtiging van de steden Zutfen en Naarden. JACJ,
: van Op,
s/esrk
l
jk,den broedervan keizer

Een dergeljk 10tteisterdeden12denJulj1573 Rudol
f 11,t0t opperstadhouder.Deze verde stad Haarlem , dgch de Spaansche vloot scheen zondervoorkennisdes Keizersen aanop de Zuiderzee werd den 12den October van vaardde de regéring in 1578, terwjl hem
dat Jaar door de Nederlandsche geheelen al Oranjea1sluitenant-generaalwerdtoegevoegd.
vernietigd.Nu werd Alva we1is waar terug- Terwjlechter onderd0n Juan de ool'
logwe-

geroepen en doord0n Iult'
ls.
zbgf
xeq
sel
z.
vyZffzlùt
x der uitbarstte,veroorzaakte de overmoed der
vervangen,doch daarPltili
psbj verzachting Protestanten in de staatsyezindesteden tweeder dwangmiddelen aan zjneoudebedoelin- dragt tusschen de provinclënsdeR.Katholieke
gen,- het absolute gezag en deuitroejing steden in Artois,Henegouwen en hetzuiden
der Ketters- vasthield,kw am ergeene ver- van Vlaanderenvormdendepartj derMalconandering in den staatvan zaken.De hagche- tenten en traden metverbitteringinhetstrjdrk tegen de Calvinisten,inzonderheid tegen
ljke vrjheidsoorlor bleef aanhouden in de pe
noordeljke provinclën.Den zlsten Februarj de Gentenaars.Op aandringen van genoemde
1574 viel Middelburg,de laatste vesting der partjennaderdeinAugustus1578hertogI'
rann

Spanjaarden op W alcheren,doorvernietiging '
t
wz
lAnjon,een broedervan den Koning van
der Spaansche vloot in handen van Orazl'e, Frankrjk,met10000 man,om een tegenwigt
doch weldra (14 April)trofde Nederlanders in de schaalte leggen tegen 6000 manProtes-

een zware slag doordenederlaag op de M 00- tantsche hulptroepen,door koningin Eloabetk
ker Heide, waar Lodewj;k en Hendrik '
?
lt
zs van Engeland naar de Nederlanden gezonden.
Nassan sneuvelden. Terstond daarop sloegen MTel
dra echter verwjderde zich Anjow met

de Spanjaarden het beleg voor Leiden,doch aehterlating van ztjne troepen.
deze stad werd den 3den Odober, toen de
nood tot het uiterste geklom men was,door
het doorsteken dçr djken ontzet.Toen verdreef men de Spanlaarden uit Holland,waar
zj alleen Am sterdam en Haarlem behielden,
terYvjl de Staten van Holland en Zeeland op
nieuw het gezag opdroegen aan prins W illem
van Orcs.#.Pl
tillpsdeed nu eenepoging om
de afgevallene gew esten d00r onderhandelin-

gente herkrjgen,maarhetCongrèsteBreda
(Maart1575)leed schipbreuk op zjneweigering om vrjheid van godsdienstt0ete staan,
waarop de vjandeljkheden weder een aanVang namen.

overleed den 15den

Den lsten Odober1578 overleed don Jwan.

Zjn opvolger, prins Aleœander Ft
:rl-e van

T tv-tx, een schrander staatsm an en uitm untend veldheer, m aakte gebruik van de ver-

deeldheidderNederlandersenvan dennajver
der bevelhebbers,om de Padicatievan Gent
te vernietigen en de vereeniging van al de
gewesten t0t êén bondstaatmet nationale en

godsdienstiqe vrjheid onmogeljk te maken.
Zich afscheldend van den R.Katholieken bond
der W aalsche provinciën (6 Januarj 1579)
vereenigden zieh den 23sten Januarj 1579 de
zeven noordeljke pxovinciën,Holland, Zeeland,Utrecht, Gelderland,Groningen,Over-

Maart 1576, en zjne soldaten,zich overge- jssel en Friesland (zonderzich evenwelvan
vende aan de grofste buitensporigheden,ver- de Paciicatie van Gent10s te maken) t0t de
woestten Aalst, Antwerpen en Maastricht, Unie van Utrecht, welke de grondslag werd
zoodat0ok deStatenderzuideljke gewesten van de Republiek der Vereenigde Nederlanzich aansloten aan die van Holland en Zee- den. Daarbj werd aan de provinciën hare
land, en zich door de Pacifcatie van Gent

(November1576)metdezeverbondent0tverdrjving der Spanjaarden en handhaving van
hunne vrjheden enregten.Alsstadhoudervan
Pkilips verseheennuzjnhalfbroederdonJ%an

volkomene zelfstandirheid en dehandhaving
van alharegrivilegièngewaarborgd.Deafgevaardigden u1tde provinciën zouden alsGenerale Staten hetopperstebondsbestuurvormen,
hetwelk zich met de verdediging des lands
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belastte,terwjl aan Gedeputeerden daaruit ontevreden op den Enrelschen veldheer,en
het beleid der loopende zaken w erd toever- dezeverlietde Nederlandenin Decem ber1587.
trouwd.Deuitgaven werden procentsgewjze Tbans namen de Vereenigde Provinciën het
over de verschillendegewestenverdeeld,doch

besluit om alleen op eigen krachten te steu-

de wjze,waarop diegelden verkregen wer- nen en werden daarin versterkt door het uitden,bleefaan elke provincieovergelaten.Alle barsten van een 0orlog tusschen Spanje en
belangrjkebesluitendcrGeneraleStatenmoes- Engeland, waarin zj krachtigmedewerkten
ten met algemeene stemmen der provinciën t0tvernietiging deronoverwinneljkeVl00t,

genomen worden,doch geeneprovinciemoqt alsmede door de troonsbeklimming van Heneen afzonderljk verbond sluitenmeteenebul- drik IV in Frankrjk,tegen wien Parma,
tenlandsche mogendheid.De bond,welke dit op lastvan Philips,nu te velde trok. Hiergeheelderzeven gewesten omstrengelde,was door en vooral0ok door hetuitstekend veldderhalve ver van hecht. Toch hadden de Ge- heerstalentvan prinsM auritsnamen dezaken

neraleStatenden moed,om opden26stenJulj hier te lande een gunstigen keer (zie onder
1581den Koningvan Spanjeallegehoorzaam- M aurits).W j herinneren slechtsaan de verheid op te zeggen en hem vervallen teverkla- rassing van Breda,waarna hjdeSpanjaarden
ren vandeheerschappjindeNederlanden.In uitnagenoeg geheelNoord-Brabantverloeg,dehoop,datdezuideljkeprovinciënt0tdeUnie aan de verovering van Zutfen, Deventer en
zouden toetreden, liet men den voorloopigen Delfzjl,- aan debemagtigingvan Njmegen
staat van zaken onveranderd. De zuideljke en de inneming van Groningen,- en aan de
provinciën echter m oesten zich onderwerpen overwinning bj Turnhout.Toen Pkilips11,
un het gezag van Parma,en de middenge- zelfsnahetsluitenvandenvredemetFrankrjk
westen weifelden;deze voegden zich eenigen (1598),goenkanszag,om deNederlandent0t
tjd bj de Unie van Utrechttdoch kozen onderwerping te brengen,stond hjzeafaan
vervolgens den hertog van An/t
)1 t0topper- zjn schoonzoon,den aartshertog Albreehtran
'
/k, die na het kortstondig bewind
,
hoofd. Oranje deed met edele zelfverlooche- Op:f:pr(
ning zjn best,om hem 00k deheerschappj van aartshertog Ernst en van den graafran
lfFvfe.s in 1596 stadhouder gew orden,maar
over de noordeljke provinciën te bezorgen, F'
maar de poging van AR)'ou,om dooreen wel doordeNoordeljkeProvinciëngewraaktwas.
uitgevoerden greep zich meester te maken

Laatstgenoemden bleven den oorlog te land

van de belangrjk.
ste steden van Vlaanderen en te water metkrachtvoortzetten,en prins
(
J
a
n
u
a
r
j
1
5
8
3
)
,
l
e
e
dschipbreuk opdentegen- M anrit.% behaalde den 3den Julj 160: bj
Btand van Antwerpen en maakte hem z00 Nieuwpoort eene glansrjkeoverwinning.Tegehaat, d>t hj in Junj 1583 ten tweeden- vens breidden de Nederlanders hun handeluit
male naarFrankrjkterugkeèrde.Parmakreeg in het zuiden en oosten van Azië, sloten
nu o0k in Ylaanderen vasten voet) terwjl handelsverdragen metdeinwonersvanCeylon,
de noordeljkeprovinciën eenenieuwegrond- van de Molukken en van de Soenda-eilanden
wet voorbereidden, welke aan prins W illem' en bezochten zelfs China en Japan. In die
van OrcsJ'
e,als erfeljken graaf,onder beper- dagen ontstond de Oost-lndische Compagnie,
kende bepalingen de landsheerltjke regten w ier magt door pogingen t0t hetstichten van
toekende.D en 3lsten Decem ber1583 w asdie koloniënzoodanig toenam,datzj in1605sterk
grondwetgereed,maar vöördat zj bezworen genoegwas,om dePortugézenuitdeMolukken
werd, viel de Prins te D elft op den loden te verdrjven. In 1607 vernietigde Heemskerk
Julj 1584 doorden kogelvaneensluipmoor- Onderdebatterjen vanGibraltardeSpaansche
denaar.D aar Parma zich nu van Vlaanderen galjoenen. Deze zeeslag,alsmede geldgebrek
en Brabant m eester maakte en den lTden en de vrees,dat de Nederlanders zich in de
Augustus 1585 00k Antwerpen bemagtigde, armen zouden werpen van Frankrjk ,maakwendde zich de Unie in haren bitteren nood ten Philips III genegen om overeen wapen-

t0t Hendrik Jff,koning van Frankrjk,die stilstand te onderhandelen,welke,inspjtvan
echter zjn bjstand weigerde,en daarna t0t den strjdlust van prins M aurits, door de
Eloabeth, koningin van Engeland, aan wie jverigebemoejingen van Oldenbarneveldtden
men de beschermheerschappj over de Neder- 9den April 1609 voor een tjdvan 12jaren
landen opdroeg, waarna zj graaf Leicester met Spanje en aartshertog Albreehtrcl Oos/k gesloten werd. Daarin erkende men
(Leshter) zond met 6000 man en hiervoor fdpri
eenige vaste plaatsen t0t onderpand nam.D e alzoo de onafhankeljkheid der Nederlanden
schrandere raadpensionarisvanHolland,Johan en vergunde daaraan in Spanjeen Indië de1)J. Oldenbarneveldt,beseFende dat de Engel- zelfde handelsvrjheid,a1saan Frankrjk en
sche tusschenkomst den doodsteek zou geven

Engeland was tnegekend. Reeds hadden zich

aan de onafhankeljkheid der Nederlanden, de Nederlanden t0t den aanzienljksten hanwist de zaken zoodanig te besturen,datde delsstaat der geheele wereld Ontwikkeld; de
l7-jarige zoon van Willem'ran Orahl'
e,na- havens werden er stapelplaatsen der waren

meljk prins Manrits, t0t stadhouder van uit de meestverwjderde landen, de NederHolland en Zeeland werd benoemd. Leieester landsche koopvaardjschepen doorkliefden alle
was inmiddels m eer bedacht op de bevesti- zeeën, en de beurs van Amsterdam bepaalde
ging van zjn gezag dan op deverdrjving de geldmarkt. O0k Fetenschap, letterkunde
der Spanlaarden, en deze waren in korten en beeldende ktlnst.namen er eene hooge

tjd meester van de rivier de Maas t0taande vlugt, en de zedeljke en stoFeljke krachten
grenzen van Holland. Algemeen was men der Jeugdige natie vermeerderden metverba-
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zingwekkende snelheid.DeProvincialeStaten, schillig voorhetmonarchaalbeheer:hj verzamengesteld uit den adelen de afgevaardig- genoegde zich met zjn krjgsroem en zjn
den der steden,werden in iedere provincie krjgsgezag. Spoedig evenwelverhieven zich

met het Oppergezag bekleed en bjgestaan kerkeljke twisten naastdestaatkundige.De
door den raadpensionaris, die de loopende
zaken bestuurde en de regten der provincie
handhaafde. Afgevaardigden uit de Provinciale Staten voxmden, onder den naam van
XHoogmogenden'' de Generale Staten, die
sedert 1593 te '
sGravenhage vergaderden
en de uitvoerende magt in handen hadden, w elke onder hunne souvereiniteit aan

aristoeraten sehaardenzich metOldenbarneveldt

aan dezjde dervrjzinnige Arminianen (Remonstranten)enweigerden deleerstellingender
Dordtsche Synode aan te nemen.Toen kwam
M'
algrlts,op aandrang derStaten vanHolland,
tusschen beiden om aan het Calvinistische
volk,dathet Arminianismusa1scryptokatholicismus verfoeide, voldoening en kalmte te
u

stadhouders, gewoonljk uit het Huis van verschaFen;hj verklaarde zich vôpr de G0-

Nassaw,werd toevertrouwd. Een Staatsraad, marlsten en deed dehoofdleidersderHollanddesgeljks uitafgevaardigden naardeProvin- sche aristocratie, Oldenbarneveldt, Ilkgo de
ciale Staten zamengesteld:leidde de inanci- Groot en Hoogerbeets, in hechtenis nemen.
é1e aangelegenheden,terwjl deAdmiralitei- Eerstgenoemde werd wegens landverraad ter
ten in verschillendegew esten de belargen der dood veroordeeld en den 13den Mei 1619
v100t behartigden. Zoowel in de Provinciale onthoofd. Na het eindigen van hetBestand
als in de Generale Staten was voor belang- waagde prins Ma'
uréts een aanslag op Breda,
rjke zaken eenstemmigheid een vereischte, maar moest er onverrigter zake aftrekken,
zoodat het verzet van één derleden hetvast- waarna hj den 23qten April 1625 overleed.
stellen van een besluit k0n verhinderen.De Daarhj geenewettigekinderennaliet,kozen
Hoogmogenden waren voorts gebonden aan de Staten van Holland, Zeeland, Utrecht,

de lastbrieven (instrudiën) van hunne last- Gelderland en Overjsselzjnbroeder,Mrederik
gevers,zoodatdeRepubliekeigenljkbestuurd A'
eAlt
f'
rïk,t0tstadhoudertterwjldeprovinciën

werd door den adelen de gatriciërsuitde Groningen en Friesland reeds vroeger graaf

steden,tezameneeneoligarchlevanomstreeks Ernst Otz.
sizzlïr ran .NtZ.S.:JISt0tdiewaardigheid
dptirïk
2000 souvereintjes,en Onder dezehad H01- hadden geroepen. Prins Frederik S'
land enbepaaldeljk Amsterdam hetoverwigt. maakte allengs een einde aan de godsdienstDe najver der steden verhinderdede instel- vervolgingen,riep de ballingen terugen stelde

ling van een degeljk algemeen bestuur;er de gevangenen in vrjheid. De strjd tegen
Spanje werd met goedgevolg voortgezeten
door den oorlog in Duitschland gemakkeljk

w as zelfs geen algem een hooggeregtshof,en
elke provinde,iedere stad m aakte aanspraak
op het regt van vertegenwoordiging in het
buitenland. O0k breidde men de Unie niet

gemaakt.De verovering der Spaansche Zilver-

vlootdoorPietS'
:ïzl(1628)bezorgdeaanden
uit, zoodat de laterop de Spanjaarden ver- Prins de middelen, om in de worsteling te
overde gedeelten van Oelderland,Brabant en landetevolharden en hjmaaktezich weldra

Vlaanderen, alsmede Drenthe er niet in 0pgenomen, maar door den Staatsraad als Generaliteitslanden geregeerd werden.Niettemin
ontwikkelde deze gebrekkig ingerigte Staat

eene ongemeene kracht door de wjsheid en
vaderlandsliefde zjner staatsmannen en door
de krjgskundige bekwaamheid derzonen van
prins Willem , die, schoon hun de grafeljke

waardigheid niet werd opgedragen,als stadhouders van de meesteprovinciën en als bevelhebbers van hetleger een grooten invloed
verkregen. Jammer was het, dat de gebrek-

meester van de vestingen 'sHertogenbosch en

W ezel,terwjlvoortsdeveroveringvanMaastricht (1632) het geheele hertogdoln Limburg
aan hem onderwierp. De Generale Staten
sloten in 1635 een 0f- en-defensief'verbond
met Frankrjk, - Breda werd in 1637 verovexd,en M aarlen Tr0-.p vernietigdein 1639
op de hoogte van Grevelingen 5 Spaansche

linieschepen en 4 fregatten.Spanle,thans00k
in een 0orlog met Frankrjk gewikkeld en

door den afvalvan Portugalverzwakt,toonde
zich meer dan ooit t0t den vrede gencigdj
kige staatsvorm er aanleiding gaft0tpartj- en deze kwam in 1648 te Munster totstand.
schappen. D eze verhieven zich inzonderheid Philips TF erkende daarbp
-- de Vereenigde
gedurende het Twaalflarig Bestand (1609- Nederlanden als een onafhankeljken Staat,
1621),hetwelk juist had moeten dienen om bevestigde dezen in het bezit van alle verhet inwendig bestuur te verbeteren en te be- overingen in België en de beide Indiën,en
vestigen.Tegenoverelkander stonden departj vergunde daaraan eene volkomene handelsder Patriotten,die!m et Oldenbarnereldtaan vrjheid in alleSpaanschehavens,terwjlhet

hethoofd,vooralmtdestedeljkearistocratie Duitsehe Rjk al zjne regten op de Nederzamengesteld,een l0s verband zonder monar- landen,als aloud Rjksleen,lietvaren,en de

chaal opperhoofd en de handhaving derpro- Nederlanden zich geheel en alvan Duitschvinciale privilegiën verlangde, om aan Hol- land afscheidden. De Nederlanden hadden nu
land een duurzaam overwigtteverzekeren,- het toppunt bereikt van magt en bloei. ZP**
en de stadhouderljke partj,dieeen erfeljk vormden de rjkste gewesten van Europa en
monarchaal gezag wilden opdragen aan het hun handel en njverheid beheerschten de

reld;00k hannekrjgsmagtwasaanzienljk
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en kunst en wetenschap hadden er krachtig
kundige regten verstoken was,de adelen het har
e wieken ontplooid. De overzeesche k010leger. M aurits evenwel betoonde zich onver- nl@@e*n hadden eeneongemeene uitbreiding ver-
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kregen, maar werden metbekrompen koop- haxe waardigheid herstelde en eene wet uitmansgeestenkelgebezigd t0thetbehalen van vaardigde,waarbj hetzoowelaan deGenestofeljkvoordeel.DeSoenda-eilanden,Ceylon rale Staten als aan den Stadhouder verboden
en de Kaap de Goede Hoop waren in het w erd,zich m et hetbestuur der steden te bebezit der Oost-lndische Compagnie,- en de moejen.Het voorbeeld der Staten van H01W est-lndische veroverde in 1636 zelfsgeheel land werd door die der overige provinciën
Brazilië, zonder het evenwellang'te behou- gevolgd,en in 1651vereenigdenzich de Staten
den.Nieuw-Amsterdam ,hethedendaagschNew der Zeven Provinciën t0t eene Groote VergaYork,werd in Noord-Amerikadoor Nederlan- deri
ny! welke het besluit nam , om debedersgesticht,Nieuw-zeelandenTasmaniadoor trekklng van Stadhouder onvervuld te laten ,

henontdekt.DeNederlandschekoopvaardjvloot terwjl zj zich slechts het regt voorbehield
telde in 1634 ongeveer 35000 schepen met 2 om burgarlgkeen militaireambtenarentebemillioen last.De wereldhandelbevorderde de noemen.Er braken echter gevaarljke tjden
binnenlandsche njverheid: er ontstonden ta- aan. Cromwell, de protector van Ehgeland,
baksfabrieken, suikerraënaderjen, diamant- straftedeNederlanden,welkezichnietjverig
sljperjen, brandewjnstokerjen, lakenweve- genoeg bj hem aansloten,metde Navigatierjen,linnenbleekerjen enz.In dekeldersder acte (1651),welke aan onzen handeleen geAmsterdamsche girobank bevonden zich in weldigen slag toebragt,en deed in 1652 een
1648 omstreeks300 millioen gulden in specie. 00r10g uitbarsten, w elke ter zee gedtlrende

De
rentedaaldet0t2 en 30/0en zelfsde be- een jaartussehen Engeland endeNederlanden
ruchte tulpenhandel schokte de welvaartniet. met de grootste verbittering werd gevoerd.

De
ontzettendekosten vo
(ior het legerrerden
d00rhooge belastingen n Holland 25yovan

De Engelschen ontnamen 0ns 1600 koop-

vaardjschepen,en eindeljk zagen de Nederalle renten en 1000/0 op bieren wjn),doch landers in 1654 zich genoodzaakt om vrede
zonderbezwaar opgebragt.Met devolkomene te sluiten.De Navigatie-acte bleefbestaan,en
vrjheid van handelwasdie van geloof,van Holland moest zich door eene geheime ade
wetenschap en van drukpers in overeenstem- (Acte van Seclusie)verpligten,deleden van
ming, zoodat de Nederlanden eene schuil- hetHui
svan Oranjeuitallestaatsbetrekkinplaats werden voor talrjke vervolgden.Vjf gen te weren.Die acte werd geteekend door

universiteiten verspreidden er het licht der Jan de Fsff, sedert 1653 raadpensionaris,

kennis.Toclz had dietoestandzijne donkere een begaafd,krachtigenvrjheidlievendstaatskeerzi
jde: het staatsbestuur bleef eene 4e- man,maareen geslagen vjandvan hetHuis
brekkige oligarchie,vaak met meerschbn- van Ova%)'e.D e Raadpensionaris besefte,dat
bare dan wezenli
jke vri
jheid, de Her- de Nederlanden niet te geljkertjd de heervormde Kerk,aan hetDordtsche Calvinismus schappj over den wereldhandelen de geldgekluisterd? bleefde Staatslkerk,- de bloei markt konden behouden en eene invloedrjke
derRepubllek wektedennaijverdernaburige r0l vervullen op staatkundig gebied.Om die
Staten,- en binnen de grenzen stonden nog reden helde hj overtotdezjdevan Frankrjk
steeds de partilen tegenover elkander in het en bevorderde uitsluitend dehandelsbelangen,
harnas.
waarin zjnepartj hetmeestbetrokken was,
Naauweljks wasdan 0ok de Tachtiglarige terwjlhj tevensdoor uitsluiting vanhetHtlis
Oorlog geeindigd,toen de binnenlandschepar- van Oranje de aristocratische staatsregeling
tjtwist weder uitbarstte. Prins Willem .
!'
T, en hetoverwigtvan Hollandduurzaam popgde
naden doodvan zjn vaderFrederik Adzlt
fgik tebevestigen.HetrEeuwig Edict(1667)'1der
(1647)t0tstadhouderbenoemd,eeneerzuchtig Staten van Holland en de rllarmonie-acte
Jongelingtin1626geboren),verzettezich,hiertoe (1670)''derGeneraleStaten,beidedoorgedreaangespoord doordeGeneraleStaten,tegen het ven door de '
rï/f, scheidden voor altjd de
verlangen der Provinciale Staten in Holland, stadhouderljke waardigheid van die van miliom het staande leger en de uitgaven te verminderen,en deed,toen m en dezen eisch met
aandrang te kennen gaf, zes afgevaardigden
der Hollandsche steden en onder hen Jaoobde
Wiff,btlrgemeestervan Dordrecht, in hechtenis nemen en trachtte Amsterdam onver-

tairen opperbevelhebber en veroordeelde de
eerste t0t magteloosheid. In den Zweedsch-

Poolschenoorlog (1655-1660)kwam derïff

tusschen beide tot bescherming der Nederlandsche handelsbelangen in de Oostzee en
begon in 1664 een tw eeden 00rl0g m etEngehoeds van eene bezetting te voorzien.Zjn land, die, met inspanning van alle krachten
M nslag werd echter ontdekten doorde wak- en m et afwisselenden voorspoed gevoerd,m et

kerheid derAmsterdamscheburgerjverjdeld. den Vrede vanBreda(31Julj1667)eindigde.
Toen de Prins kort daarna (1650)overleed, De Oranjepartj rustte echter niet, en de
zochtde Republikeinschepartj,00k Loeve- vriendschap met Frankrjk leverde weinig
steinsche Factie genaamd,omdathunne geest- voordeel 0p.Toen Lodewj;k XJF in 1667de
verwanten op last van Oranje doorgaansop Spaansche Nederlanden bezette,slootde Wïff
Loevestein werden ingelterkerd, voor goed m etEngeiand en Zw eden de Triple-alliantie,
een einde te m aken aan de bew egingen der zoodatLodewj;k XIV bj denVredevanAken
Oranjepartj,doordien zj hetverzoek van de afstand moest doen van bjnaalle veroverde
weduw e van den overleden stadhouder, om landen.De K oning beschouwde zulks alseene
haren onlangsgeborenzoon in dewaardigheid schaamtelooze ondankbaarheid, als eene 0n-

zjnsvaderstebevestigen,vandehandwees,-

de overheden, door Willem 11 afgezet, in

drageljke aanmatiging,en terwjldeNederlanders,vertrouw ende op den gesloten vrede,
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hunne vestingen en hun legerverwaarloosden, vaart ten koste van die van Nederland en
m aakte hj zich instiltegereedt0teenkrjgs- drong zjn mededingervan debaan.Niettemin
togt, waardoor hj het volk van ketters en was de invloed van Willem I1I z00 groot,
kramers wilde vernietigen.Hj haalde Enge- dat de Nederlanden zich niet alleen voegden
land en Zw eden over tot ontrouw en t0teen bj het groote Verbond tegen Frankrjk en

Feheim verbond,en overrompeldeinhetvoor- Spanle, maar Ook na zjn overljden (1702)

Jaar van 1672 de schier weerlooze Republiek

onder de leiding van Heinsi'tbsgetrouw bleven

meteenlegervan100000man,terwjlKarel11 aan zjn stelselen methunnelegersenvloten
van Engeland zjne vloottegen 0nsuitzond. deelnamenaandenSgaanschenSuccessie-oorlog.
Binnen weinige weken waren 4 provinciën Het gewin,door dlen strjd verkregen,viel
veroverd;83 vestingen openden hare poorten; echter, daar men, vertrouwende op GrootHolland werd in het uiterst oogenblik n0g Brittanje,denboogdezerzjdstesterkgespannen
door inundatie behouden,en deschandeljke hield, alleen aan Engeland ten deel;de Nevrede,dien de Patriotten wilden sluiten,door derlanders verwierven door den Vrede van

den overmoed van Lodewqk XITrverjdeld. Utrecht (1713) volgens het Barrièretradaat
nkelhetregt,Om de Belgische vestingenaan
Nu ontvlamde de volkswoede tegen deH01- ede
Fransche grenzen te bezetten,- een regt,
landsche aristocratie,en de oranlepartj goot

olie in hetvuurlhetEeuwig Edictwerd ver- dat 0ns in alle Fransche oorlogen wikkelde
nietigd, de zz-jarige prins W illem III '
ptzzz zonder eenig voordeel aan te brengen.Van
Oranje in hetbegin van Juljt0tstadhouder den stralenkrans,die te voren deNederlanden
gekozen, en Jan de IGJJ met zjn broeder als groote mogendheid versierde,was sedert
Cornelis op de schandeljkste wjzedoorhet den Spaanschen Successie-oorlog slechts een
g1*aal1W vermoord.DO0r inspanning van alle iaauw schtjnselovergebleven.Handelen njhrandere leiding van den verheid kwjnden, en de inwonersjden rjkkrachten onder de sc,
begaafden Prinsen door vreemde hulp eerst d0m ,door de vaderen verworven,rustig vervan den Keurvorst van Brandenburg,daarna terend, vervielen t0t werkeloosheid en zelf-

van den Keizeren van Spanje,geluktehet, genoegzaamheid. Nadat bj den dood van
de geheele verovering der Nederlanden door Willem II1 de stadhouderljke waardigheid
de Franschen te verlzoeden, in 1674 hunne nogmaals was afgeschaf
l en de leiding der
bondgenooten (Keulen,Munsteren Engeland) Republiek zich weder in de handen bevond
t0tden vredetebewegeneneilzdeljk in1678 deraristocratischegartj,ging depolitiek 4ebj den Vrede van Njmegen nietalleen het bogen onder bezulnigingswoede en famillevoormalig gebied,maar Ook nog Maastricht
en daarenboven een voordeelig handelsverdrag

van Frankrjk te verkrjgen.Deze vredeevenwel was tegen den wensch des Stadhouders
doorgezetdoorde adstocratischepartjjwelke
daarbj handig gebruik gemaakt had van de

belang. Leger en vloot kwamen in verval,

de krjgsmansgeest werd uitgedoofd, en de
staatslieden kenden geen ander doel,dan het
handhaven van den vredeenvan de onzjdigheid,destaatsflnanciënteverbeterenenzelven
op hetkussen te bljven.Deopenbare bedie-

ontevredenheid des volks over de drakkende ningen schenen enkelingesteld te w ezen om
belastingen en zware Oorlogskosten. Er ont- de bloedverwanten der regenten teverzorgen.
stond alzoo wederom een felle strjd tusschen De aanzienljksten hadden overvloed en verdeze partj,die metAmsterdam aanhethoofd kwistten de renten hunner in buitenlandsche
vredeen vriendschagmetFrankrjkverlangde, leeningen belegde kapitalen in smakelooze
en den Prins,die, ln 1674 totert'
stadhouder weelde,terwjldegeringevolksklassenwegens

der vjf provindën benoemd,strjden wilde het kwjnen der njverheid en hetdalen der
voor de staatkundige en godsdienstige vrjheid arbeidsloonen schieromkwamenvangebrek.van Europa.De grenzenlooze heerschzucht en De Oostenrjksche Successie-oorlog schudde
hetverregaanddespotismusvanLodewukX1V de Nederlanders weder wgkker; m en m oest
en de opheë ng van het Edict van Nantes de Belgische grenzen tegen Frankrjk in bebezorgden de zegepraal aau de Oranjepartj. scherm ing nem en, doch de oorlog w erd z0o
D e Nederlanders ondersteunden de expeditie onhandig gevoerd, dat weldra al de grensvan den PrinsnaarEngeland(1688),waardoor vestingen verloren gingen en de Franschen in
de Sffwrfd w erden ten'valgebragt,sloten in 1747inHollandschVlaanderenvielen,waarzj
1689 een nieuw verbond tegen Frankrjl
ten alleversterkte stedenveroverden.Naauweljks
namenmetjverdeelaandenoo1'log.WillemTff, wasditgeschied,toen hetvolk indeHollandgesteund door uitstekendestaatslieden,zooals sche en Zeeuwschestedenin Opstandkw am ten
'
Fagel en H einsilés, bestutlrde de Nederlanden ganstevanhetlluisvalzOrayje,aldestedeljke
metmonarchaalgezag,hoewelhjgeenelnoeite overheden afzette, nieuwe Staten bjeenriep
deed, om de waardigheid van sta,dhouder in en doordezeprins Willem '
t
lt
zz
lOrahjeuitde
die van een erfeljk vorstte herscheppenyen ljn Nassau-Dietz, eerst erfstadhouder van

zich vergenoej'
demethetbenoemen van ste- Friesland, sedert 1708 van Groningen en

deljkeoverheldspersonenuitzjneaanhangers. sedert 1722 00k van Gelderland,del 26sten
00k handhaafde hj het verbond derzeeva- April t0t stadhouder van Zeeland deed berende Mogendheden,waarbj echterdebelan- noemen. D it voorbeeld werd den zden Mei

gen van Nederland ten offer werden gebragt door Holland en daarna dool'de overige proaan die van Europa.Het hoogst gunstig ge- vinciën gevolgd,zoodat W illem IV de eerste
legeneEngelandovervleugeldew eldradeBond- erfeljke stadhouder-generaal derZeven Progenooten,ontwikkeldezjn handelen scheep- vindënwerd.Derepublikeinschepartjkwjnde
XI.
6
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nu weg, terwjl het gezag van den Prins klaarde in December 1780 aan de Generale
allengs toenam; hj ontving het beheer over Staten den oorlog,omdat de Noord-Amerika-

de Generaliteitslanden en werd gouvernetlr- nen op St.Eustatius zich van al de benoogeneraal van Indië, en toen zjne gemalin digdheden voor dell oorlog konden voerzien.
hem den 8sten Maart 1748 een zoollschonk W é1 werd de got
lverneurJohannesdeGrJJJ
(Willem F),kwam erhaast geen einde aan op aanklagt van Engeland naar H olland Opde uitgelatenheid des volks.Nadat voortsna ontboden,maar00k vrjgesproken eninzjne
den Vrede van Aken de Nederlanden door de waardigheid hersteld,omdat leden der GeneFranschen waren ontruimd, had Willem IV raleStaten en aanzienljkekooplieden in dien
zich gemakkeljk metvernietiging derPatri- handel betrokken waren.Schoon onvoorbereid
ottenpartj t0t monarch kunnen verhefen, aanvaardden de Nederlanders,metopgekropte
daar hj de geringerevolksklassen aan zjne verbittering vervuld,v01geestdrift den onge-

zjde had,welke eene doortastende hervor- ljken strjd.In éênemaandgingen 200 koopm ing van de staatsregeling in democratischen vaardjschepenverloren,W est-lndiëwerddoor
geest vorderden en zulk een onbeperktver- de Engelschen geplunderd en de handel in

trouwen op den stadhouderstelden,datzj,
niettenonregtetegenoverdedwingelandjder
Patriciërsooranje''en rdeVrjheid''a1swoordenvangeljkebeteekenlsbeschouwden.Willem
IV echterwasgeenmanvan energie;hjbleef
onverschillig bj hetvervalvan hetlegeren

Oost-lndiëvernietigd,terwjldeKaapkolonie
haar behoud enkel te danken had aan den

Franschen admiraal de Sv#k:4. De O0stIndische Compagnie staakte hare betalingen,
en Scheveningen werd door een Engelschen

kotter beschoten. De slag bj Doggersbank

maakte geenerleiveranderiny in hetgebrek- (5 Augustus1781),schoon getuigenisgevende
kig staatsbeheer of in de arlstocm tische ste- van den heldenmoed derNederlandersopzee,
deljke besturen.0ok overleed hj reedsden bleefonbeslist.Hetvolk weigerde echter den
zosten october 1751 en de Nederlanden ver- door Engeland aangeboden vrede, en den

vielen weder t0t de oude partjtwisten. Na 8sten October 1782 sloten de Generale Staten
den dood des Stadhouders bekleedde zjne een verbond en een handelsverdrag m et de

weduwe, t0t Stadhouderes en voogdes over Am erikaansche Unie. Ten slotte echter wer-

haren 3-jarigen zoon benoemd,den hertog
Lodewj;k wlzlBrnnswj;k methet opperbevel
over hetleger (1752),en deze behield die betrekking ook na haar overljden (1759),terwt
ll die van stadhouder door deStaten der

den ztJdoorhunnebondgenooten,bepaaldeljk
door Frankrjk, aan hun 10t overgelaten en
moesten bj het sluiten van den vrede met
Engeland (20 Mei 1784) aan ditlaatste hun

gebied Op het vaste land van Vöör-lndië af-

?rovinciënwerdwaargenomen.AandenZeven- staan?aanhtlnnetegenstandersdevrjevaartin
Jarigen Oorlog namen de Nederlanders geen

Oost-lndiëvergunnen en hetbeginsel,bj den
deel,hoewelhun handelnietweinigteljden Vrede van Utrecht aangenomen: rDe vlag
had van Engeland. W él bragten de Generale dektdelading''prjsgeven.KeizerJosepkfs
Staten terbescherming derkoopvaardj weder beheerscherderZuideljkeNederlanden,wistineene vlootte water en gelukte het hun,de tusschen op schranderewjze gebruiktemaken
Oost-lndische bezittingen uit te breiden en vanonzen hulpeloozentoestand;hjvernietigde
zich van geheel Ceylon meester te maken, het Barriêretractaat,nam de barrièrestedenin
doch o0k de Engelschen verm eerderden in bezit (1784),deed er de vestingwerken slooIndië hun gebied, en het schandeljk stelsel pen en eischte vrje vaartop de Schelde,den

van koloniaalbeheer riep in de koloniën ge- afstand van alle Nederlandsche forten aanden
durig verzet en oproer te voorschjn.In 1766 mond van deze rivier en de ontruim ing van
w erd de erfstadhotlder W illem F meerder- Maastricht. Toen de Generale Staten tegen
Jarig, doch bleet
'steeds aan den leiband van die eisehen in verzetkwamen,bleek de verden algemeen gehaten hertog van .
prf
zzlt
vzp'
i/k; waarloosde toestand der grensvestingen, en

op aandrin'
gen van dezen trad hj in 1767 in in het Tractaat van Parjs (20 Eeptember
hethuweljkmetprinsesFrederikaDJIMJW i1- 1785)stemden zj t0e indenafstandvan Lillo
Ad1vl1t;, eene nicht van I'rederik 11 van en Liefkenshoek en namen zj op zich,aan
Prtzissen. D e weifelende staatkunde derNe- Joseph 11 tien m illioen gulden te betalen,
derlanden bleek vooralbj hetuitbarsten van terwjlzj het regtbehielden,om de Schelde
den Amerikaanschen bevrjdingsoorlog. De te sluiten. Van de ontevredenheid des volks
Nederlanders waren verpligt t0t hetnakomen over deze verliezen werd doordepartj der

der oudeverdragenmetEngeland,maarwilden Patriotten gebruik gemaakt om den wrevel
geenszins ten behoeve van Engelands zelf- tegen het Huis van Orahl
'e aan te wakkeren.
zucht hun handelmetAmerikaen Frankrjk Ten onregte gafmen den Stadhouderdeschuld
laten varen,zoodatzj onderhandelingenaan- van den ellendigen toestand derkrjgsmagt,
knoopten overeeneaansluiting aan deonzj- en toen de Staten van Holland daarop den
dige houding,door Catharina11 vanRusland, Erfstadhouder onderscheidene te voren toegeZw eden en Denemarken ingenomen. Intus- kende regten ontnam en, verliet W illem F
Bchen klonken de eischen van het Engelsche den Haag,terwjldestadlesHattem enElburg
Kabinetm eerenm eergebiedend;hetverlangde in Gelderland wegens de anti-stadhouderljke
zelfs van de Generale Staten een hulpkorps gezindheden der inwoners in 1786 door de
tot vernietiging derAmerikaanscherrebellen'', aanhangers der Oranle-partj werden beschoen toen tlie eisch van de handgewezenw erd, ten en bezet. In Holland ontnam m en dienMef het alle handelsverdragen op en ver- tengevolge aan W illem V dew aardigheid van
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kapitein-generaal en admiraal en Utrecht
volgde eerlang dat voorbeeld. Hierdoorw erd
het sein gegeven t0t een bllrgeroorlog?die
echter ten nadeele van de Patriotteneindlgde.
De broeder derdoor de Patriotten beleedigde
gemalin van den stadhoude ,koningFriedrielt
Y ïIAdI- 11 van Pruissen,zond in September
1787, nadat alle voldoening wegensvertrou-
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scheepvaart.D00r eene wjziging dergrondwet (1805) werden de Nederlanden gesplitst

in 8 departementen,en de uitvoerende magt
werd opgedragen aan een raadpensionarisen
w el aan Rwtyer Jan zgcFzï-plelpdzlzlïzlck. Deze
kon echter weinig uitrigten t0t bevordering

van de welvaart.des lands,hetwelk eindeljk

op last van Napoleon,na hetafgeperste ver-

wen op Frankrjks bjstand optrotschen toon zoek derVertegenwoordigersvandeBataafsche
geweigerd was,een legervan 25000 mannaar Republiek, den 8sten Junj 1806herschapen
deNederlanden,veroverdein korten tjdH0l- werd in een koningrjk onderhetbestuurvan
land en herstelde onder hetgejuich van het Lodewl
jk Napoleon,a1serfeljk constitutioneel
volk den Exfstadhouderin zjne waardigheid. koning van Holland.Hetrjk behieldn0geene
De regten van hetHuisvan Ovanjewerden schaduw van zjnevoormaligezelfstandigheid,
toen aanmerkeljk uitgebreid en t0teen deel omdathet gebruik der Nederlandschetaalbe-

van de grondwet der Regubliek verheven, houden bleef en alleen Nederlanders staatsterwjl voorts Willem F ln Ajril1788 een ambten mogten bekleeden.Intusschen werd er
eeuwig verbond sloot met Prulssen. Na het
uitbarsten der Fransche Revolutie staken echter de Patriotten op nieuw hethoofdomhoog.
W é1ontving W illem V in 1793 een Engelsch

legerin zjn land en voegde zich bj hetverbond tegen Frankrjk, maar doordenederlagen bj Hondschooten (7 en 8 September
1793) en Fleurus(26Junj 1794)en doorde
gestrengheid van den winter van 1794- 1795,
welke derivieren overgankeljk maakte,als-

a1swetboek den Franschen rcode''ingevoerd,

terwjl de Nederlanders verpligt waren om
aan deoorlogenvan Frankrjkdeeltenemen,

zonder daaraan eenig voordeel te ontleenen.
Ten gevolge van het continentaalstelsel be-

paalde zich de handel hoofdzakeljk t0teen

sluikhandelmet Engeland.Na de landing der

EngelschenopW alcheren(1809)zondNapoleon
een leger onder aanvoering van O'
adinotnaar

Holland, en nadat Lodewj;k ter gunste van
werd doorhetKeizerljk decreetvan 10Ju1j
1810 het koningrjk Holland,als eene aanslibbing van Fral
zscherivieren,in Frankrjk
ingeljt'
d en Amsterdam t0t derde stad van
het groote rjk verheven.De krjgsmagtter
zee en te lande kwam in Franschedienst,de
renten der staatsschl
lld w erden t0t 011l/sde

m ede dool- den algemeenen opstand der Pa- zjn oudsten zoon dekl'
oon had nedergelegd,

triotten,vielhetPieheyr.gemakkeljk,zich

van de N ederlandsche provinciën meester te
m aken.D eze laatsten nu verklaarden de ert'
-

stadhouderljkewaardigheid vervallen en vem
eenigden zich den 26sten Januarj 1795 t0t
BataafseheAezs
lliek.
Na de stichting van deze werden de Zeven
Provinciën t0t een ondeelbaren,vrjen Staat verminderd, de departem enten met nleuwe
zamengesmolten, waarvan het bestuur aan
eene W etgevende Vergadering en naastdeze

nam en bestem peld en in : o ilitaire divisiën

verdeeld,terwjl0ok deconscriptie werd inaan een Uitvoerend Bewind van vjfuit'die gevoerd.Een leger van hebzuchtigeFransche
Vergadering gekozeneleden opgedragen werd. am btenaren verspreidde zich over hetgeheele
Men dweepte met de Fransche vrjheidzqe- land. lntusschen werd menig aloud misbruik

ljkheid en broedersphap, doch het gelulch afgeschaft, dë geljkheid voorde wet bevorder Patriotten klonk allengs iaauwer,toen derd, menig privilegie van den adel opgehede noodlottige gevolgen der vreem de invasie ven en de zamensmblting der provinciën beaan het licht kwam en.Xen m oestMaastricht,
Venlo, Staats-Limburg en Staats-vlaanderen
aan de Fransche ltepubliek afstaan,haar100
millioen gulden uitkeeren en 30000 man
Fransche troepen kleeden en Onderhouden,

vorderd; doch m en gevoelde den dwang op

staatkundig en wetenschappeljk gebiedenop
dat van den handel, terwjl de moedertaal
werd terzjdegeschoven.Daarom werd in de
Nederlanden de tjding van de zegepraalder

terwjl de goed gekleede gedurig door slec,
ht- Verbondene M ogendheden in den volkerengekleede w erden vervangen.- voorts m oest slag bj Leipzig met bljdschap vernomen en

m en goedvinden, dat het gebied der Neder- men legde erm et geestdrift de belofte afom
landen door Fransche soldaten werd bezet mede tegen Frankrjk ten strjde te trekken.
en een duurzaam verbond sluiten metFrank- Toen de Franschen de wjk namen bj de

rjk. O0k werd de nieuwe Republiek uitge- nadering hunner vjanden,vormden Gl
jsbert
plunderd en uitgezogen door Fransche com- Karel van A'
tweprfor, metzjnevrienden ran
m issarissen en leveranciers. Haar zeemagt der Ovyz
lran M aasdam en van Zlzzls'
?z.r.gStirwm
was verhietigd, haar handel verlamd; St. een Voorloopig Bewind,en denzdenDecember

Eustatius was bj verdrag aan de Franschen 1813werddeonafhankeljkheidderNederlanden
afgestaan en bleeft0t1801 in hnn bezit,ende verkondi
gd en dezoonvanWillem T$nameljk
overigekoloniënw areninhandenvan Engeland

W illem ,alskoning deferdfe,dieuitEngeland

gevallen,waaraan bj den Vrede van Amiens overgekomen en den 3osten NovemberteSche(1802) 00k Ceylon werd afgestaan. Btj het veniugen aan walgestaptw as,a1ssouvereine
uitbarsten van een nieuw en o0rlog tusschen

vorstuitgeroepen. Deze aanvaardde de regé-

Frankl
'jk en Engeland gingen 0ok Suriname ring onder het beding,dat eene grondwetde
en de Kaap de GoedeHoopverloxen,terwjl vrjheden des volks z0u waarborgen. Daarna
Engelsche schepen de Nederlandsche kusten kwam eene commissie van 14 leden bjeen

belaagden en den doodsteek gaven aan de en ontwierp eene grondwet,welkeden 3osten
6*

NEDEELAND.
Maart1814 werd afgekondigd,nadatzjdaags (1000 millioen gulden)bezwaarde België,hette Voren in eene Vergadering Van Notabelen welk wei
niq voordeeltrok van deNederlandm et 448 tegen 26 stemm en wasaangenom en. sche kolonien,en vooralkerkeljkegeschillen
Het koninkljk gezag werd daarin beperkt gaven gestadig voedsel aan de verdeeldheid.
door eene door de Provineiale Staten geko- De R.Katholieke ambtenaren in het zuiden
zen vergadering,welke den naam ontvingvan des rjks wilden slechts voorwaardeljk den
eed aieggen Op de grondwet.W é1 werd den
S.
taten-Generaal.
lntusschen kwam hetvooralaan Engeland zistenJulj 1827een concordaatmetden Heiwenscheljk voor,daar hetdevestiging van ligen Stoel gesloten, doeh dat verdrag vond
een niet al te onmagtigen Protestantschen weinig goedkeuring,terwjl dedaardoor geStaat op het vasteland begeerde,dat België vorderde stichting van nieuwe bisdomlnen te
en Holland onder den naam van Koningrbk Amsterdam,Brugge en 'sHertogenbosch,als&r Nedeelanden t0t één geheel zouden ver- mede het toevertrouwen van het onderwjs
eenigd worden. Dit geschiedde volgens de aan de priesterpaxtj grooten weerzi
n wekte.
W eenerSlot-actevan9Junj1815,en Willem 1 De pogingen der regering, om de Fransche

werd a1s koning van dat rjk erkend,waarna taalzooveelmogëljkuithetrjkteverbannen,
er Luxemburg als groothertogdom werd bj- gaf wederom aanleiding t0t ontevredenheid,
gevoegd.Daarentegen moesten deNederlanden
Ceylon,de Kaap de Goede Hoop,Demerary,
Essequebo en Berbice aan Engeland afstaan.
De 17 provindën telden nu met Luxemburg
Op 1177 (
E
)geogr.mj1omstreeks51/cmillioen
inwone s.
Om de grondwet geschikt te maken voor

daar men vermoedde, dat de afschaffng
dier taal niet anders beoogde dan de onderdrukking der R.Katholieke Kerk.Aldie0mstandigheden veroorzaakten eene gisting,die

na deJulj-omwentelingteParjqdoordeBelgischerevolutieachtervolgd wel*d(zieBel
.
#ël.
Toen in October 1830 na eene bloedigewor-

ditrjk,werdhetaantalleden(55)derStaten- steling teBrusselhetzuiden den onnatuurljGeneraal verdubbeld en deze, nadat de ge- ken band verbrak, waarmede het aan het

wjzigde grondwet, hoewel de meerderheid noorden was vastgehecht, zocht de Koning

der BelgischeNotabelen ertegenhadgestemd, de opstandelingen door geweld van wapens
den 24sten Augustus1815geldigwasverklaard, tot onderwerping te brengen,en daarditm is-

in 2 Kamers meteen geljk aantalatkevaardigden verdeeld. H et leger van het nieuwe
koningrjk nam onderhetbevelvandenprins
van Orcpl'e, oudsten zoon des K onings, Op
roem<jke wjze deel aan de veldslagen bj
Quatrebrasen W aterloo,en detweedeVrede
van ParjsbezorgdeaandeNederlandeneenige

lukte,wendde hj zich t0tdeMogendheden,
die de artikels van het Verdrag van Londen

(Q0 Junj 1814) onderteekend hadden, doch

de Conferentie te Londenverklaardeden zosten
December daaraanvolgendehetvroegerZe00nstitueerde Koningrjk derNederlanden ontbonden.TerwjlBelgiëzjnegrondwetvaststelde

tltzzl Ooburg tot Koning koos
voordeelen,daar Frankrjk een deelder voor- en prins Leopold '
malige Oostenrjksche Nederlanden,nameljk (4 Julj 1831),verwierp W illem I hetProtocol
eene landstreek tusschen llenegouwen en Na- van Londen van 26 Junj 1831, zond den

rinsvan OrcVdmeteen legernaardeafvalpeville aan 0ns koningrjk moestafstaan.Ver- llge gewesten en bragtin den Tiendaagschen
eenigd met de Engelsche vloottuchtigde de Veldtogt bj herhaling de nederlaag toe aan
Nederlandsche onder den adm iraal ran der de Belgen, zoodat het nieuwe rjk slechts
Clzel/zz den Dey van'Algiers (1816). Ook gered werd doorde tusschenkomstvanFrankwas W illem I toegetreden t0t de Heilige Al- rjk.Daardoor echter onderging hetProtocol
liantie. Hj was voorts met jver en overleg van Londen eene voor de Nederlanden voorwerkzaam aan de verbetering van hetbinnen- deelige wjziging. In de 24 Artikelsvan 15
men metde vestingen M arienburg en Philip-

landsch beheer. De regtspleging werd her- November 1831 werd daaraanDuitschLuxemvormd,en schoon de staatssc,huld aangroeide, burg, een gedeelte van Limburg en eene

kwam er toch oogenschjnljk orde in de jaarljks door België te betalen s0m van
inanciën. Er w el'd veel gedaan voor de 0p- 8400000 gt
llden toegekend, maar Willem A
beuring van landbouw en njverheid!van zich beroepend Op zjn regt,bleef00k deze
kunst en wetenschap, voor onderwks en voorwaardenhardnekki
gverweryen,zelfstoen
arm enzoz*g, -- vooral 00k voor den handel de Mogendheden met dwangmlddelen dreigd00r tlitbroiding der middelen van verkeer, den.Frankrjk bemagtigdedecitadélvanAntbepNaldeljk door het graven van hetNoord- werpen en blokkeerde metEngelanddeNederHollandsche Kanaal.Eene aanzienljke zee- landsche ktlst. Intusschen w erd den zlsten
ma
ytbeschermde de koopvaart in de o0st- M ei 1833 te Londen eene overeenkom stgeIndlsche wateren en dempte menigen dpstand sloten, volgens welke het statn,
gg'
llo (de bein de koloniën.HetverdragvanLonden(1824) staande toestand) z0u voortduren totdat de

bevestigde de Nederlanden in hettlitsluitend geheele zaak geregeld was. De onderhandebezit van de Soenda-eilanden en van de A10- lingen over deze namen een aanvang op den
lukken,en indatzelfdeJaarverreesdeNeder- 25sten Julj 1833:maarwerden doorhetNelandsche Handelmaatsehappj.Spoedig echter derlandsche Kablnet in de hoop op gtlnstiger

bleek het, dat de zuideljke en noordeljke tjden op de lange baan geschoven.Eerst den
gewesten van Nederland we1bjeengevoegd, 14den M aart 1839 verklaarde W illem 1,w iens
maar niet tot een goed geheel zam engesm ol- geldeljke hulpbronnen geheelwaren t
litgeput,

ten konden worden. D e groote schuldenlast zich bereid om de 24 Artikels aan te nemen,
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en den lodenAprildaaraanvolgende werd het tutionéle partj,zoodat hj hetministériede
vredesverdrag tusschen de koliingrjken der .ïLempenaer moestontslaan;daaropvolgdeeene
Nederlanden en België onderteekend.De Ne- l
angdurige crisis, en eindeljk (30 Octqber)
derlanden verloren daardoor,in vergeljking nam de begaafde staatsman Thorbeeke met
met het tractaat van 1831,eenejaarljkse,
he eenige geestverwanten de teugelsvan het be-

rentevan3400000gulden,terwjlBelgiëatbtand windinhanden.Gedtlrendeh:truim driejarig
deed van het Oosteljk gedeelte van Luxem- bestaan van dit Kabinet w erden niet alleen
btlrg en van het zuidelp
-k en noordoosteljk de belangrjkste organiekewettenvastgesteld,
gedeelte van Limburg met Maastricht en

m aar 00k een aantalandere maatregelen ge-

Venlo, welk gebied (metuitzondering dier nomen t0t opbeuring van de welvaart des
vestingen)opgenomen werd in den Dt
zitschen volks,zooalsderenteconversiey.dehjrvorming
Bond.

van het postw ezen, de scheepvaartw et enz.

De ongelukkige afloopvan denstrjd tegen Voortswerden vooralinDrentheenOverjssel
België en de ontzettende sommen, door de kanalen aangelegdyterwjlmen hetspoorwevele jaren eener nuttelooze volharding weg- gen- en telegraafdradennet uitbreidde en de
geworpen,wekteinhetaanmerkeljkbesnoeide droogmaking van het Haarlemmer Meer v0lkoningrjk der Nederlanden eene algemeone tooide.Inttlssohen wasdoordeherzieneGrondontes'redenheid op de regéring en het verlan- wet de Kerk onafhankeljk geworden van
gen naar vrjzinnige instellingen. Toen de den Staat,zoodat hetministêrie Tltorbeèein
Tweede Kam er den t8den Maart 1840 vergaderde,werden haar dan 00k zesnieuwewetsontwerpen ter herziening der Grondwet voorgelegd. De Kamer verlangde echtcr meer,
vooralde verantwoordelt
ikheid der ministers,
welke men m etstilzwi
q
jgen wasvogrbjgegaan.
De Koning,tevoren metgeestdriftgehuldigd,

daaldeaanmerkeljk in deschattingdesvolks,
en daar de n0g steeds werkzame Vorst zich
niet vereenigen k0n met hetallengsmeer op
den voorgrond tredend begrip, dat een constittltioneel Koning we1 regéren, maar niet

besturen mag,deedhjden TdenOctober1840

afstand van den troon aan W illem .11 en vestigdezich onderdennaam van graafvan.Ntztsé'c'
?x

1852 eene overeenkom stslootm et den Heili
gen Stoel,waarin geenesprake wasvaneenig

tnezigtvan Staatswege,terwjlzjdestichting
van een R.Katholiek episcopaat in de Nederlanden veroortoûfde. Toen ntl de Pauseltjke

allocutie van ; Maart 1853 deherstelling der
bisschopszetelsin deN ederlandenaankondigde
en een Apostolische briefkortdaarophetland
in 5 nietzwe bisdommen verdeelde,ontstond
er eene heftige, doorde ontevredene conservatieven aangevtlurde Calvinistische agitatie
tegen de R.Katholieke Kerk.Hetministérie,
welks valde wensch wasderbehoudsmannen,
werd den 13den April in de Tweede Kamer
over die aangelegenheid geïnterpelleerd;het

teBerljn,alwaa'
rhjden 12denDecember1843 verklaardedat,methet00g 01!deGrondwet,
overleed. Willem 11 (1840- 1849)verklaarde tegen de Pat
lseljke beuoemlngen niets te
aanstonds de ministers verantwoordeljk,en doen viel, maar dat de wtlze, waarop de
hoewelde flnanciéleongelegenheid toteene0n- zaak behandeld was,kwetsendmogtgenoemd
rustbarendehoogte geklommen was,besteedde w orden voor hetnationaalgevoel,zoodatde
men aanzienljke sgmmen aan den aanleg van xegéring voornemens was, aan haren gezant
spoorwegen en aan de droogmaking van het te Rom e een onbepaald verlofte verleenen.
Haarlemmer Meer. De treurige toestand der De Kamer ging ntlovert0teenegemotiveerde
geldm iddelen, die de Nederlanden aan den gxde van den dag.Evenwel bevredigde het
rand bragten van een staatsbankroet, werd antwoord van het Kabinetgeenszinshen,die

onderhetministérieranHallopafdoendewjze dit laatste wilden verwjderen of(
loorgodsverbeterd d0oreene z0ohetheettevrjwillige dienstwaanzin waren opgewonden, en het
leening van 127 m illioen gulden en dooreene
conversie van staatseflbcten.Intusschen bleef
het verlangen naar Grondwetsherziening aanhouden,en toen in 1848eenealgemeenevolksbeweging Europa schokte, was Willem ff

antwool'd des Konings op hetadres,hetwelk
hem den 15den Aprilte Amsterdam overhan-

en m et groote wilskrachtbegaafden Tltorbeeke

het ministérie Tl
torbeeke,hetwelk vervangen

digd werd, nameljlt dat hj het betreurde,
dat ztjn wiltegenover de Pauseljkebenoemingen door de Grondwet gebonden was,
bereid om aan de Nederlanden meervrjzin- bxagthet Kabinetin de noodzakeljkheid,om
nige instellingen te verleenen.Eene com misie eene rectiicatie dierw oorden ofontslagtevraonder het voorzitterschap vanden schranderen gen. De Koning ontsloeg daal'
op (19 April)

bragt daartoe een ontwerg in gereedheid, werd door het Calvinistisch-conservatieve mi-

waarin regtstreeksche verklezingen, verant- nistérie van Ha11. Den 27sten Aprilwerd de
woordeljkheid der ministers, vrjheid van Kam er ontbonden en tle blinde opgewondendrukpers, geljkheid voor de wet enz.waren heid deed de verkiezingen uitvallen tergunste
opgenomen; het werd door eene dubbele van hetniet
lwe bewind.W eldra echter bleek
Tweede Kamer in behandeling genomen en het,datdegeheel
ebeweging opktmstmatige
goedgekeurd, en reeds den 3den Novembel' jzeveroorzaaktwas,om hetliberaleminlst
e
r
i
e
Thor
b
e
c
ke
t
e
doen vallen;imm ers het
van laatstgenoemd jaar afgekondigd. Niet
lang daarna, den liïen Maart 1849,overleed verdrag met den Heiligen Stoel bleef b6W illem I1.
staan,de doorden Pausbenoemdebischoppen
Zjn zoon ivillem III bezwoer degrond- werden door deregéring erkend,enmenstelde
wet(12 Mei),maarhadalspoedigteworstelen geenerlei perk aan de werkzaamheden der
m et eene ac'hterdochtige oppositie der consti- Jezuïeten.Toch waagdehetkabinet van H all
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geen stap op den weg derreadie;de Grondw etbleefonveranderd en 00k de vrees voor
krachtige maatregelen in de conservatieve
rigting bleek ongegrond te wezen.Zelfs voerden de Liberalen in de Kamerdenboventoon,
W egenshetwantrouwen derantirevolutionaire

partj metbetrekking t0tde door'
van Aedz/ezl
ontworpen wet op hetlager onderwjs,trad
hetministérie den 23sten Junj af eItwerd
d00r een n0gmeerkerkeljk-conservatiefkabinetwœzlderWrff
g.gAep,vervangen.Daarbjde

Olivier,ministervan Justitie,enrandeTlffet0t

eenebotsing,waarbj deTweedeKamerdezen
laatste in hetgeljk stelde.Thorbeckenam zjn

ontslag,en ran deT'll/fekwam aan hethoofd
van een aangevuld kabinet, hetwelk echter
na de verwerping der cultuurwet reedsinMei

aftrad. Van Zwylen van Xïyrelfvormde nu
den 28sten M ei een nieuw conservatief ministérie, waarin hj deportefeuillevan Buitenlandsehe Zaken aanvMrdde,terwjl hj den
rjk begaafden, maar zeer conservatieven

nieuweverkiezingenv00rdeTweedeKamerhet Heemskerk met dievan Binnenlandsche Zaken
untal liberale leden vermeerderde,zocht het belastte.Hetwerd nu detaak van Ml
jerom
Kabinet zich te handhaven door een wets- de koloniale aangelegenheden te regelen; in

ontwerp op het lager onderwjs,hetwelk van plaats echtervan zjne toezeggingen dienaanhet voorgaande slechts w einig verschilde en gaande te vervullen, verliet hj den loden
alzoo aan de Liberalen niet ongevallig was. September 1866zjn zetel,om de betrekking
Het werd in 1857 t0t wet verheven.HetKa- te aanvaarden van gûuverneur-generaal van

bind verbeterdevoortshetbelastilzgstelseldoor Indië. Toen voorts de Tw eede Kam er den
afschaëng van de accjnsen Op deeerstele- zisten September daaroverhaar ongenoegenin
vensbehoeften, m aar m oest w egens de aan- een votum te kennen gaf,werd zj den zden
houdende oppositie der Liberalen in 1858 october ontbonden. De verkiezingen waren
aftreden. Het lag voorde hand,dat de em i- nietongunstig voorhetministérie,daarHeemsnente leider van laatstgenoemden, Thorbeeke, kerk verklaard had,dathj debeginselen der
nu de tetlgelsvan het bewind weder zou 0p- wet op het lager onderwjs van 1857 z0u
va
tten, doch dit werd teyengehouden door handhaven. Het hoofd van hetKabinetstruiden invloed der Conservatleven en door de kelde echter Over de r0l,die hj alsOnderantiyathie des Konings, zoodatereeu fusie- handelaar in de Luxem burgsche kw estie op
m inlsterie Roeltussen- ran Wpyyeontstond,het- zic'
h genomen had,en in November 1867werd

we
lk zichyematigd liberaalnoemde.Hetwerd zjne begrooting verworpen.Hetgeheele KadoorveleLlberalenondersteund,maarkontoch
binet diendezjn ontslag in,doch deKoning
bj de behandeling van gewigtigewetsontwer- verklaarde den zlstenDecember,dathjgeene
pen nietop densteunderm eerderheidrekenen. reden had,om daaraan zjn vertrouwen teontToen de Eerste Kamerden8stenFebruarj1860 nemen, waarna de Tweede Kam er nogmaals
ée spoorwegwet '
verwierp, trad het8 dagen ontbonden werd.Van de zjde van hetminis-

later af.D aarop vormde van H alleen nieuw térie werden alle krachten ingespannen,om
Kabineten wist met groote behendigheid het de kiezers te winnen;ztlne leden echter werstelsel van staatsspoorw egen in hetw etsont- den den zzsten Januarj 1868 nergens gekozen

werp te doen aannemen. Hj werd opgevolgd en de Liberalepartj verkreeg demeerderheid.
door ran Zuylen,en deze door van A '
dezz3.
xfrl, Niettemin bleefhetminist#riezittenenHeemsen nadat de begrootiug van laatstgenoemde
was verworpen, gat'de K oning na eene lanp

kerk scheen bereid tot verzoening,maar na
eene krachtigeinterpellatie van Thorbeekeover

durige crisiszjne toestemming t0t devorming deontbinding derKamer,werddebegrootiny

van een tweedeministérie Tl
torbeeke.Nukwam van Buitenlandsche Zaken den 28sten Aprll
er w eer leven en beweging in hetstaatsbe- w ederom verworpen. Nu trad het ministérie
stuur; de departementen van Eeredienstw er- af en zag Tltorbeeke zich voor de derde m aal
den afgeschaft,deslavernjindeW est-lndische belast m et de zam enstelling van een K abinet.
Kolonlén opgeheven, t0t hetdoorgraven van Hj bragt het den zden Junj t0t stand en
Holland op zjn Sma1sten t0tdenaanleg van vertrouwde de leiding der Binnenlandsche

den W aterN g van Rotterdam naarzee be- Zaken toe aan I'ock,terwjl hj zelfzonder
sloten,het ultsluitend stelselvan staatsspoor- portefeuille bleef. Aanstonds werden nu de

wegen ter zjde geschoven,en hetmiddelbaar door H eemskerkhersteldeministeriënvanEere.
ond6rwjs door de wet van 1863 gereqeld. dienst w eder afgeschaft, en de verkiezingen
Vooral werden de plannen van den mlnis- versterkten de liberalepartj.Hetdagbladzegel
ter Betz t0t afschaëng der accjnsen met werd Opgeheven en de doodstraf afgeschaft.
grooten bjval ontvangen. De verkiezingen Veleliberalenwarenintusschen van meeniny,
van 1864 versterkten in de Kamer de kracht dat het uitstekend hoofd van het ministérle

der liberale yartj.Nu echtervormdedek0- niet genoeg meêqing met den vrt
jzinnigen

loniale kwestle,inzonderheid die van hetcultuurstelsel,een nietlw struikelblok.Een wetsontwerp omtrent die aangelegenheid van den
minister Ultlenbeekwerdin 1862doordeTweede
Kam er,aangenomen,maardoor de Eerste Kam er verworpen. Daarop werd laatstgemelde
m inistervervangen doorFransen rtzzlde Tlffe,
een radicaal op koloniaalgeb%d.D eze ging
verder dan Thorbeeke wilde,en het kwam in
Maart 1866 tusschen dezen) gesteund door

stroom des tjds; ln het ministériezelfontstonden oneenigheden,zoodathet zich allengs

ontbond en eindeljk tegen het laatstvan1870
00k Focà zjn ontslag nam.

Intusschen w as de oorlog tusschen D uitsch-

land en Frankrjk uitgebarsten, en de sympathie der Nederlandsche aristocaten,inzonderheid de Hofcoterie, w as zoozeer vöör

Frankrjk,datde beweging derNederlandsche
legermagtinJulj1870vjandeljkebedoelingen
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tegen Duitschland verried.De geweldige sla- dementen der Tweede Kamer eerstbruikbaar
gen,doorDuitschlandaanFrankrjktoegebragt, gemaakt, zien aannemen. Daardoor werden
noodzaakte echter het ministérie eene strikte met 1 October1877 de3 rjksuniversiteiten,
onzjdigheid in acht tenemen,terwjlde1i- alsmede de gemeente-universiteit te Amster-

berale partj zich bejverde, om de dwaze dam naardeeischen destjdsingeriyt.Voorts
annexatievreeszooveelmogeljk wegtenemen. heeft het ministérie een ontwerp lngeleverd
Na de ontbinding van het ministérie Ihek

t0t herziening van de w etop hetlageronder-

trad nu in hetbegin van 1871 de grjzestaats- wjs? een ontwerp,datvolqenshetV00rm an Tltorbeekenogmaals a1sm inistervanBin- looplg Verslag en de beoordeellng der ondernenlandsche Zaken aan het hoofd van het wjsbladenaan geenederpartjen beviel,terKabinet, zich Omringende door bekende Li- wjl de regéring in het onlangs (September

beralen, zooals llwssl, Wrocz en van ./p,stse. 1877)verschenen antwoord de verkl
aringafZjne verklaring,dat de kwestie der lands- legde,datzj in dehoofdzaken geene veranverdediging thans als de voornaamste moest dering konbrengen'roenvoortsindetroonrede
besehouwd worden, m aakte niet ovexal een bj hetopenelzderKamersin September1877
gunstigen indruk. Reeds lang haspelde men geen gewag werd gemaaktvan deonderwjsover de organisatie van het leger en over het wet,en de leden der Tweede Kamer bj de
vestingstelsel,m aar zelfs eene reeks van mi- beraadslagingen over hetadres van antw oord
nisters van Oorlog had die zaken niett0teen te kennen gaven,datzj met het bestaande
goed einde kunnen brengen.00k nu werden bew ind nietlanger w erkzaam konden wezen,
daartoe vruchteloos pogingen aangewend.In is bet geheeleministérieatketreden,waarna
1871 werden de Nederlandsc'
he bezittingelzop de Koning de vorming van een nieuw kabinet

de kustvau Guineaaan Engeiand at
kestaan, heeftopgedragen aan Kapneyne van de Copen men verkreeg daardoor de vergunning t0t pello,den hoûfdleiderderllberale partj,die,
uitbreiding der Nederlandsche heerschappj op zelf zich belastend met de yortefet
lille van
Sumatra.Den lsten April1872 werdhetderde

Binnenlandsche Zaken,een mlnistérie zamen-

eeuwtbestvan den aanvang vandenvrjheids- stelde uit '
tan .
/0.
s.
$& (K0l0l)iën), k
%midt (Jusllclwdzl
Oorlog tegen Spanje door de Protestantsche titie),Gleieltmann (Financiën), van J.
Nederlanders met geestdrift herdacht. In de- ran Kell(Buitenlandsche Zaken),deAppvan
zelfde maand leverde de minister Blnssl een x#.ltferoerel/ (00rl0g) 0n Wiclters (Marine),
ontwerp in t0t heëng eener inkomstenbelas- waarbj vervolgensgevoegdis Tak .
tllzlPoortvliet (Openbare werken),- welk ministérie
ting,doch zj werd,schoon doordeLiberalen '
in Nederland vurig gewenscllt, wegens de den lsten November 1877 is benoemd.
De Nederlqvtdselte taal iseen tak van den
daarm ede verbondene vexatoire maatregelen,
door de Tweede Kamtpr verworpen.Nu nam Germaanschen taalstam , welke sedertde 6de

het ministérie zijn ontslag, en gedurende de eeuw Onzer jaartelling door de Germaansche
crisis overleed kl
torbeeke op den 4den Julj, volkeren in iederlanden in deaangrenzende
lloewelde conservatieven en Ultram ontanen landen gebezigd wierd,zooals duideljk bljkt
alle krachten inspanden, om zich van het be- uit het z'
Lodewjkslied'' en den plleliand''.
wind m eester'te malten, zag m en den 5den

Omstreeksde12deeeuw begonhetNederlandsch

Julj een liberaalKabinetoptredenmetFransen zich t0teenezelfstandigetaaltevormen.Onder
rtzzlde Tf
zï/: aan hethoofd.HetIndisch tariet' de heerschappj van hetBourgondisehe Huis
werd herzien en verbeterd,doch eenenieuwe kw am de Fransohe taaler vooral onder de
wet op de legerorganisatie,door '
oan Zizzllsr-t?- aanzienljken algemeen in zwang. In HeneStir'
um ingedienden m etafschaëng derplaats- gouwen, Namen, Luik en een gedeelte van
vervanging algemeenen dienstpligt bevattend, Limburg ontstond het W aalsch ofRomaansehden 3osten Junj 1873 door de Tweede Kamer Belgisch, en in Vlaanderen en een gedeelte
verw orpen. Inmiddels w as in Maartvan dat van Zuid-Brabant het Vlaam sch OfBelgisch.

Jaar een oorlog met Atsjin ontstaan,en eene Het eigenli
jkeHollandsch is(behalveinFriestw eede expeditieondergeneraalvankgzpl/dzkbe- land) de nationaletaalderNederlanders.Zj
zette den 24sten Januarj 1874 den Kraton,de had veel te strjden met het Latjn,hetwelk
hoofdvestipgvandenvjandqterwjlmenaarzelde door de geleerden w eleer algem een gebruikt
vel*der in het binnenland door te dringen en

werd en heeft zich langzam erhand tot haren

de troepen veelte ljden hadden van ziekte. hedendaagschen vorm ontwikkeld. Tot de
Dezeoorlog wekte de olltevredenheid vanvele
Liberalen,doch het ministérie zag den lsten

oudste gedenkstukken derNederlandsche taal

behoort de reeds genoemde rlleliand'',een

Maart zjne vestingwetaangenomen en strui- Saksiseh gedicht ult de 9de eeuw , alsmede
kelde eerstin Junj Over een wetsontwerpt0t sommige keuren van oude steden,en t0tde

oudste geschriften) daarin ppgcsteld, de bekende rReinaert de V0s''
1 alsmede eenige
middeneeuwsche romans, zooals ,tzancelot''
'
))Karelde Groote,, en pW alew ein,;.allen uithetwelk t0tvôörweinigedagen zjn zetelbe- gegeven door dr. Jonekbloet, die vports eene
verlaging van den census. De oud-minister
Heemskerk, zich onderscbeidende door ongemeeneschrandenheidenwerkzaamheid?vorm de
nu weder een clericaal-conservatief Kabinet,

hield,hoeweldeliberalepartjdoordeverkie- belangrjke pGeschiedenis der middennederzingen van 1875 en vooralvan 1877 aanmer- landsche dichtkunst (1851- 1355,3 d1n)''1ekeljktoenam inkracht.Hetonderscheiddezich verde,- vc rts de rFerguut'',de rFlorisen
ten'''XDer
doorgrootenjver en heeft in 1876eenewetop Blancbeioer''',,de rBrabantsche Ye?es
het hooger onderwjs,hoewel door de amen- Leekenspiegel,nDer Minnenloep9,en vooral
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de werken van M aenlant en M eïà Sfpb.De kunde een tjdperk van kwjning, hoewel
Nederlandsche taalwerd eerstin de16deeeuw Jan Zf4.gl'
ev,Schermer,Langendj;k,Hooyvliet,
op wetenschappeltlkewjzebeoefend.Dever- Poot, Smits, doch vooral Willem en Onno

maarde boekdrukker Plantjhtte Antwerpei
l Z.
?
.
t
J:z'van Haren,ran Fszlferen zjneecht-

'

noote L'ucretia '
IF'ilielzzlïzlc van X :r/rdzl,de
Fafin 1573eenpThesaurusTeutonicaeliguae'' ge
ln het licht, en kort daarna leverde Kilian barones de Ztzpp,, van Alpheny lellamy,

l.
lt
p/t
zz
k# enz.veclverdiensteltjksleverden.
zt
jn voortreFeljk pEtymologicum Teutonicae .yid'
linguae''
, waarvan in 1777 eene nieuwe uit- T0t de voornaamste dichters van de eerste
f#,$',se!/. De helftonzereeuw behoorden Bildevdj;k1Feïf/zj
gave bezorgd werd door TGn .F.
Amsterdamsche rederjkerskamer: pln liefde Helmers, Loots, Kinker, Tollens, WiseliIœ ,
:fJ,terwjl
bloejende''deed in 1584 eene eerste Pr00V0 Boryer,Spandaw,Starinyen da &,
clr,.Bovan spraakkunstinhetlichtverschjnenonder vervolgens Beets,H asebroek, Ter A '
den titel:prrweespraeck van deNederduytsehe gaars)ran der S'
pp,,Beelo,M eyer, s
%.J.en
letterconst'',terwtlldeNederlandsche taalniet H . van den .#:r.gA, '
vatt Zeppq , Potgieterj
weinig werd bevorderd door PltilipsranM ar- Goevernenr, de Glnestet, Xpf#pk, de R$ID,
ll ,den uitstekentlen prozaschrjver,en door Sehimmel en vele anderen, en inzonderheid
deBjbelvertaling van 1637.Laterverschenen J.J.L .ten Kate de eer van den Nederlandde spraakktlnsten van van A'
effle(1620),Mon- schen zangberg bleven handhaven.Het Nederft
psv.
s (1635),Lambert fdzlKate(1674),Nyloè landsche pxoza ontving reeds in het laatst
(1711),Moonen (1706),rc4 der Palm (1769), der voorgaande 0n ill het begin der tegenSt
yl (1770), Zeydelaar (1791), ran Wtl/lf
xï.
g w oordige eeuw meer losheid door de romans

(1r
t93),enz.,totdathetBewindderBataafsche
Republiek in 1805 zjn zegelhechtte aan de
Spraakkunst(1805)'9van P.Weiland ena2n
denspellingleer(1804)''vanMeyenbeek.Lateris
deNederlandschespraakleerwetenschpppeljk
behandeld door Bilderdl
jk, .
Dcrï#,deJager,

der dames Wol
f en Deken en dool
'dievan
Looqies,maar onderging eerst Omstreeks het

jaa'
r 1830- 1840 eene belangrjke herschepping door (le geschriften van Jacob Geel

(nonderzoel
t en phantasië''), ran .
rï-?/
vr.
g

Brouwer (rcharicles en Euphorion''),Beetn

Bvill,Kern,de Frïd.
v,te TNZIIZJ,deGrootenz. (rcamera obscura''), ran Lennep (in zjne
Jegens de Nederlandsche taal hebben zich fraajeromans),Kneppelhout(pstudententypen'')
voortsverdiensteljkgemaakt:Balthazar.
Sk,- Potgieter, Bakltuizen rczl den .& '1k, D ndo
decoper door zjnepproevevantaal-endicht- enz., en in deze rigting bewegen zich n0g
.

kunde (1730)'' en door eene nieuwe uitgave de gevierde Nederlandsche romanschrjfster
sclf en de novellisten en r0der rRjmkronyk'' van M elis Sftll'
e,alsmede Bosboom-Tbvd,
ClI
ànett, Steenwinkel,ran Lel
yveld, Ypey in manschrjverofschrjfsters& J.Cremer,.Bruzjne nBeknopte geschiedenis derNederland- zliz
w.
s,DouwesDekker(*vJ/tzf'
lf!i),BuskenA'
IJJ,
zï'
ll,
ç(Annie
schetaal(1812-1832)9'en rTaalkundigeaan- Vosmaer,de dames Iqherman Jko
merkingen (1807- 1811)'',Kinker, '
Xïlle-.
y, Fppr:)y van Westhveene, Elise '
tl
ca Calcarj
v,enz.
Lulofs,de Jcper,Knyper,ran Dale,de Groot Catharilla van A ee.
enz.en vooralM .de Fkïe,:enL.A.teTrrïzd/l:l,
Yeel grooter is echter het aantal Nederdie de bew erking hebben aanvaard van een landsche schrjvers, die op wetenschappeljk
rW oordenboek der Nederlandsche taal'',het- gebied een beroemden naam hebben verworwelk sedert 1864 Nvordt voortgezet met E. ven. De scholen te Deventer, Zwolle en

Ferzp'
i/.
:en P.J.CodVl.

Groningen (Aduard) leverden reedsin de 14de

De Nederlanhehe leffde/lgptf: werd reeds en 15de eetlw uitstekende mannen, zooals
vôör de tlitvinding der boekdrukltunstbeoe- Geert Grppf:, W essel Glpzdrppr/, Ayréeola
fend, zcoals bltjkt uit de geschriften van en H e-qius. Tot de leerlingen van laatstgeM aerlant, van .Sàell, Mells ,%01/,van Vel- noem de behoorden o. a. H erman ran :?dl
lI.$,w elke laatste
them enz.Geljk gewoonljo ontwikkelde zich Bosseheen Desideré'as .l'rJ.:-'
de poëzj vroegerdan hetproza.De Amster- een onwaardeerbaren invloed had op de Enrodamsche redqrjkerskamer: pln liefde bloei- pésche beschaving. Met vele anderen legden

Jende''was de kweekplaats van Coornhert, zj zich met jver t0e op debeoefening der
die met Marno ran H.
l#d,gpzê#d en Spieyhel Latjnsche en Oriekse'
he taalen letterkunde.
het driemanschap uitmaakte der grondleggers Van de geschiedschrjvers der 16de eeuw
van de Nederlandsche letterkunde.Hun voet- noemen wj Heda, Zczzlkrfu.
ç HortensLu ,
spoor Yverd gevolgd door Hooft in zgne Hadrz
an'
us eT$f??ïl.
: en Sufkid'
usTe/rï,terwjl
XNederlandsche Historiën (1642)'' enz., die de aardrjkskunde beoefenaars vond in M ertevens met Rky-qhens, Cah en Vondelvo0r- cc/pr en Ortelins. Op het gebied der onttrefeljke gedichten leverde, alsmede door leedkunde leverde Vesaliws veelbelangrjks,
Zevecoti%s,.
ftvlcel.
ç,Reaelen Bredero, en regtsgeleerde geschriften werden geleverd
terwjl in de Qde helft der lide 00tlW Jan door Vi-qlius 'plzl Zwieltem van Hyffc,HoppeVo8,ran der Wlr.ç,GqsbertJczil'
:, Leoninus enz. Tn het laatst van die
.
e,deOeclzr, :1,
Jondl
b, ,
91, Brandt, FplldaApre enz. en eeuw werden tlniversiteiten gestichtteLeiden,
vooral Anton'
Ides m et goed gevolg de lier Franeker,Groningen,UtrechtenHarderwjk,
hanteerden. 00k mag Hù-qo de Groot niet en athenaea te Deventer, Middelburg en
worden vergeten.Van deverdiensteljkepro- Amsterdam. Talrjke klassieke werken werzaschrjversdier eeuw vermeldenwj:Vollen- den in het licht gezonden door H einsius,
hove, Brandt, H eemskerk en de Brnne.Tn de Fod.sïv,v, Grotilts, Gronovivs? Dcaliger, 8al18de eeuw beleefde de Nederlandsche letter- vlc.
Wlf.sj Douza, Bwrmannws, Graelûws enz.,

NEDERLAND.

terwjl de oostersche talen grondige beoefenaars vondeh in Erpeni'as en Golins.Van de
gesehiedschrjvers der lr
fde eeuw vermelden
wj Hooft,Dollza,Groti'
ls,Barlae'
ts,W iekefort, lor, ran M eteren, ran J?ty#ï, van
difzdvlc, Brandt, Pars, Altlny en ran H!7Jtfmade, terwjldereisbeschrjvingen van H'
tt
yeAlvan ZïzldcFlpfdzl,k l
toutenen Valottt
j
,n en
.ç

80

aan rzey, Dermout,Xïdf,Royaards,Zpr-/pl,

M'
itller,Blaupotten OJfeendeSbpw k
%el
tefer,
en die der letterkunde aan N.G.ran fJvl'
rrïe,
s,ran FJp/e4,Hîfdj;k,ten
pelq, Jo.de T

.

Brink en inzonderheid aan Jonekbloet.op het
ldkunde verwierven
gebied der staathuishot
9,
Gjhbert Karel rtzAl H oyendorp? 0. ran .& e.
de Wr'
lfizlKops,Tellnqen en Vtssering grooten

de kaarten van Blae. algemeen werden ge- l(
)f.Onderde scheikundigen in Nederlandzjn
prezen. De w is- en nattllllkunde w erd m et Màlder,de Trrï/en Gnnning,Onder de wisrep.
sde Xcczlen Veruitstekend gevolg beoefend door Ludolf '
tlzl kundigen Verdam, .fid'
Ceulen, Snelligbs, Christlaan,A'
/xty.giezz.$,Slmon yl'
?x,y.
:,onder de dampkringskt
lndiren Kreeke
sys.
#cJ!o/,onderdesterrekundlgenKaiser
S/drïlzen '
Wï
itsen,terwjlM enno'
tl
cs Coehoorn en B'
a1s vestingbouwkundige een Onvergal
'
lkeljken en Onder de waterbouwkundigen Gondçiaan,
roem verwierf. 00k '
sGravesande en Hart- .SJI:A?I':ZC, Brlgninyn, Conrad, Beyerinek en
de
dpdkdr hielden zich met goed gevolg met de Stieltjes met roem bekend,terwjl
natuurktlnde bezig, terwjl de natutlrljke WprA.x,Netscher,Bosscha 0nZ.zich op het
historie bevorderd werd dool' Clusi'
lts, de terrein derkrjgsgeschiedenisen deJ'
pss
t
?:zich
Heide, Leen'tvenhoek, Swammerdam 2 .ritfltm , op datdergeschiedenisvan hetNederlandsche
Commelln, Rumplté'as enz. De wksbegeerte zeewezen bewogen.Belangrjk zjn voortsde
w erd er vertegenw oordigd door den schran- w erken van Staring overgeologie,van Owde: en vall M iquel over kruidkunde, van
deren Spinoza, en in de geneeskunde bleven zzltxzl.
de onderzoekingen van Ruyselt, de Graaf, Snellen '
ptxzl Vollenltoren, kkhlegel, Herklots,
T'
ul
p en anderen niet zonder vrtlcht. De en Bleeker over dierkunde, en van W inkler
regtsgeleerdheid had in Groti'
ws, aKatthae'
us, overpalaeontologie.Dewjsbegeertedraagter
Bynkersltoek, Voet, N0p#J enz. uitstekende roem op k%prltyt en Opzoomer, en onder de
beoefenaars)en op hetgebied dergodgeleerd- gelleeslkundigen verw ierf Donders 8en Euroheid verdienen de geschriften van Coornhert, péschen z'oem ,terwjlwj van de uitstekende
Arminilts, Grotl'
tts, Epéseopius en Vossi'
us regtsgeleerden van den nieuwen tjd slechts
& D. Me
eene eervolleverm elding.
yer, Dàman, Tlpzàecàe, de WpycA
Minderrjk in uitstekendegeleerden wasde Kemper, Diepltuisx en Vreede vermelden. De
18de eeuw, hoewel 00k toen Hemsteçhuis, godgeleerdheid bleef in de voorgaande en in
Schultens, Boerhaare en anderen den Ouden het begin valldeze eeuw in Nederland grooroem zochten te handhaven,daarin bjgestaan tendeels in hare oude vormen bestaan.Eerst
door W esseling, Talckenaer, R'ahnkenius, ill 1840 hebben er zich in de Hervgrmde
Burman, Wyttenbaeh, Luzae enz. De tegen- Kerk drie Part.
ijen ontwikkeld nameljk:de
w oordige eeuw telt order de meestbegaafde Orthodoxe! vertegenwoordigd door da Codfgj
beoefenaars der Latjnsche en Grieksche taal Beetst Vtnke, Doedes en ran Oodferzde, en letterkunde vo0l.al D . & rtzzl Lennep , de Groninger School,aangevoerd door Pareau
Peeçlkamp ,van A'
é'vd#:,Bake!Geelen Cobett, en Bofstedede Grpp/,maal
,thansin de verterwjl merkwaardige geschrlt
ten over O0s- drukking tusschen deandere2 partjen wegtersche taal en letterkunde werden geleverd kwjnend,- en de moderne partj, die ln
door H amaker, Roorda, Juynbol,Uylenbroek, Seholten, E'aenen, A '
otpi't
ç/rtx, Loman, Tiele,
Dozy, de Goq)e
', K'aenen, Oort, Land, Neu- Poelman enz.uitstekende wOordvoerdersvindt.
bronner '
tlczl der T'llvk,M atthes enz.en Over Tot de degeljkete uitlegktlndigen van Onze
ezwel, H olwerda,
het Sanskriet door Kern, terwjlLeemansen eeuw rekent m en van A '
Pleyte zich a1sgrondigekennersderEgyptische N iermeyer, K uenen en D..s'
tv/iz?.t?,en tot de
oudheden ondersc,heidden.De w erkzaamheden schitterendste kanselredenaars de beide ran
derNederlandersophetgebieddergeschiedenis (19*Iloeven's (vaderen zoon),Koetsreld en nan
laten veelte wenselhen over.Indevoorgaande Oosterzee.
eeuw leverde W agenaar eene pvaderlandsche
D e N ederlandsehe ,scFài/tfdr,sc/lpo! openbaart
Historie (1749- 1750, 21 dln)'',door anderen haar eigenaardig karakterreedsin miniattlren
vervolgd,- K luit eene rllistoria critica c0- uit de tweede helft der 14de eeuw .D atkamitatusHollandiaeetZeelandiae(1772- 1782, rakterisgelegeninhetstrevennaarrealiteit2 dlnl'' en Yeerman eene rGeschiedenis naar nattlurin plaatsvantraditieenfantasie- ,
v
a
n
g
r
a
a
f
W
i
l
l
e
m van Holland
(1783- 1797 en naar individualiteit - naar hetbjzonde'e
4 dl
n)''.In onze eeuw schreetBllderdqik,bj2 in plaats van hetalgemeene.DeNederlandsche
wjze van critiek op Ivkqenaar,eenevervan schilderschool heeft zich ontwikkeld met de
onpartjdige pllistoriedesVaderlands(1832- moderne kunst,die zich allengs vorm de naar
1853, 13 dlnl'' en Gvoen ran Trizl.
sferdr een de antieke, welke evenzeer Op de sttldie der
DHandboek der geschiedenis van hetVader- natuurwaskegrond.Eerstwerkte zj zonder
land (2 d1n)''
. terwjl hj belangrjke rA1*. de kennis der Oude meesterstukken en nliBte
chives''van hetregérend Vorstenhuis (1835- om die reden de grootschheid en bevallige
1847,8 dlnl''in het licht zond.Een tlitge- evenredigheid, welke de Italiaansche scholen
breid werk over vaderlandsche geschiedenis, onderscheiden.Zelfstoenzj inhetmiddender
door Arend begonnen en door anderon voort- 16de eellw in aanraking kwam met de Italigezet, is n0g onvoltooid. De kerkeljke ge- aansche school,gelllkte hethaar niet,de verschiedenis in Nederland is veelverschuldigd fi
jnde vormen van deze zamen te smelten met
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denationalewjzevan opvattinr.Daaxentegen Gkerardo delle zloffd,- voorts door W illem
vindtmen bj haareene krachtlge en veelzj- AbzlfAprdf en Cornelo T56!- 5lr#.

dige voorstelling van hetleven,terwjl de
Een glansrjk tjdperk opendezich nu voor
fantasie bj haaz-gewoonljk alleen op humo- de Hollandsche school dûor den boroomden
Re
mbrandt rJl Ajz
ristische wjze aan den dag komt.
l (1608-1669),die in de

Al8 oudste Nederlandsche schilders in het .))Anatomische les''in hetMauritshuiste'sGralaatst der 14de en den aanvang der15de eeuw venhage, alsmede in pDe Nachtwacht'' en
noemen wj degebroedersEébertenJan'
pcp XDe Staalmeesters''in hetTrippenhuisteAmEtktbeidenteBruggewerkzaam.Zjbezigden sterdam de voortbrengselen heeftgeleverdvan
olleverfvoor hunne stukken,van welke vele een kunstgenie, dat met licht en schaduw

zjn bewaard gebleven. Zj hadden talrjke wistte tooveren.Hj bad eengrooten invloed
leerlingen,onder welke zich Gerardtrtzozder op de Hollandsche school,en t0tzjnemerk-

A eïre, Pder OAddfoy/
Ayez
l, J'
astu '
pt
xz
l Gendt waardigste leerlingen behooren G.ran Feckenz. bevonden. Een eenigzins anderen weg l
tout(1621-1674),GovertFllk(1615-1660),
betrad Royier '
plzlBrltyye,en m etH ansH em- I'
erdinand Bol(1609- 1681),Jan '
plzlderu
Meer
'

Jïl#,een leerling van laatstgenoemdeen in de ofdeDelftsche'
plo
zder M eer,Fïcpltw,
sMaas,
2de helft der tsde eeuw levende,beginteen Samuëlvan A po.pfrtzfes enz.
nieuw tjdperk derNederlalpdscheschool.HemW as het genre of de schildering van het
lizl.t? Paart aan eene rjke verbeelding eene volksleven het meest gezoehte valt dernaar
eigenaardige bekoorljkheid van voorstelling. realiteit strevende Hollandscheschool,datvak
Zjneiguren bezitten meerleven en bevallig- werd vooral m et uitstekend gevolg beoefend
heid dan die zjner voorgangers en in zjn door Ikans A'
CJ.
: en zjn leerling Adriaan
coloriet vertoont zich meer kleurellpracht en Wrpfxfme'
r(1608- 1641),doorAdçiaan en Izaak
harmonie,terwjlzjneachtergronden en bj- '
/
lczlOstade(1610- 1685),CornelisXfxdcr/,Corwerk getuigen van een streven naar a,lgemeen
eFect. Tot dit tjdperk behooren Lieren de
c ï/f:, Gerard '
'
?ltds Gent en Jan ran M abwse.
In Noord-Nederland had zich desgeljks eene
schilderschoolgevormd metAlbertvan Ouwater
te H aarlem aan hethoofd.Meer zam engesteld
waren de tomyositiën van Cornelis .Fzw:Jbrechtsen ,
t
lt
zzàLelden,doch hj w erd ver over-

nelis .X:.gtxen vooral,'100r Jan Steen,die zich

dooreenaantrekkeljkenhumoronderscht
aidt,voortsdoorGerard Terbnry (1608- 1681),Gaùrïh'
l M etzl
t (1651- 16671, Gaspar F'
df.
vc/
ldr

(1639-1684),I'
ransvan #ï6rC.
:(1635-1681),
en Gerard D0'
?
z(1613-1680).Tothunne beste
leerlingen en navolgers rekent m en M ichiel

.
/
1/.
4Mnssoher,PietervanSliz
wdlt
lzltff,Gotfried
troFen doorztjn geestrjkenleerlingL'
aeasrtzzl Sehalken,Eylon ran derNeer,J.Verkol.l'eenz.,

Leiden.Inmiddelsvormden de Vlaamschekun- allen uit de 17de eeuw. Tot de beroem dste
stenaars zieh m ëer en m eer naar de Italiaan- dierenschilders dezer eeuw behoorden P a'
œllu
sche, zooals bljktuit de stukken van Anton P otter wiens DJonge Stier''in het MauritsOlt
zdt
:é'
ezi.
:, Royier van der Weyde, Quinten huis te 'sGravenhage uit hetleven is gegreA d/s
,y.
s, Jan J.
fefyt
/
y.
s enz., totdat eindeljk pen, Camphmysen, K lomp , P ltilip en P ieter
R'
ubens aan de Vlaamsche schoolweder eene 'Ilro/lz'lndrzzlt- en van .ff'
z?
xtWfezks'
?xr.t
?, terwtjlaneigenaardige rigting bezorgde.
deren, zooals Adriaan rlzz de Velde, Jan
In Noord-Nederland w erd de Italiaansche 2.
:.
:6!.
1//1, Nicolaas .
& rcF
zdvl,Karel.
Dv/crd1 ,
stjl het eerstovergeplantdoorJanrt:??Skhoorl W illem Romeyn, A braham A bzdé'?z.s,aYelehior
(1495- 1.562) een navolger van M iaeleAnqelo Hondekoeter en anderen de door hen bestuen Rafaèl. Zjtn leerling was Maerten van peen deerde dieren in verband bragten met het
of M aerten .ffàdzzldker:,en t0tdezelfde school landschap.Onder hen mag vooralAlbert Cçfoy'
behoûrden Hendrik Gol/zïfx.s, Karel rtzzlu'Han- nietw orden vergeten.
der, Coeneliu '
ptzsH aeelem ,A braham Bloemaert
W tjders had de Hollandsche school reeds
en Pieter Lastman, terwt
jl de glasschilder- vroeg hare krachten besteed aan hetlandschap
kunstinzonderheid beroem debeoefenaarsvond en was daarin doorwaarheid van voorstelling
in W owter en Dirk Crabeth,.
en frischheid van colorietuitstekendgeslaagd.
Voorts vond m en in het laatst der 16de en Tot de kunstenaars,die zich daarbj bepaalin het begin der 17de eeuw in Noord- den,behooren DaridVinckeboom (1518-1629),
Nederland eene reeksvan uitstekende portret- Péetev M oliin (1600),Aart'
pt
zzlder Neer) Sa/fzl/.
sdcl'
! en MeLndert .
Sblschillers, van welke wj hier Frans Hals, lomon en Daeob .
die zelfs bewonderd w erd door den uitste- bema,- voorts C.Deeker..
SlSaftleren,Jan
rf en Andries Wo//z. Van de zeeschilkenden Antltonie ran Djc/r uit Antwerpen, ecckld'
Jaeob Gerritsz. O4ty,,Jan Atxlleqsfe z/en inzon- ders der lide eeuw noemen wj Mmon de
derheid Bartholomaews rlAlder .
f&&/ (1613- TVid.g:r, R. Nooms en vooral Willem rlzlde

1670) vermelden, wiens pschuttersmaaltjd'' Velde,deotldeen de jongere.Stadsgezigten
werden geleverd door Jan '
tltwl der Heyden,
voorts Theodorus deAeeg/t
ser(1625- 1660),Jaoob Gerrit .
#er7
r#dy#6l en Jaeob'
plzlden f7t
/'
f,en
Bakker (1608- 1641),Abraltam '
tazlden Tempel hetinw endige van kerkgebouwen geschilderd
(1611-1672)en J@n &#I!1,
g (1653). DeIta- door Pieter Raenredam', Dirk '/ltzs Deelen en
liaansche rigting indeHollandscheschoolw erd E.de TFïf/e.
indientjdvertegenwoordijddoorGerardHont- Terwjlvoortsde vrtlcht-enbloemschilders,
Aerdf(1592- 1662),die zlch in Italië vormde David,Jan Dcri# en CornelisdeHeem ,M amia
onder de leiding van Caravaggio en wegens '
tl
tzs Oosterwq
,à, Abraham Xùsozz,- de stilzjne nachtstukken den bjnaam ontving van levensschilders E.'pt- Aelst,Letienberg,<iIn0g steeds algemeene bew ondering wekt,-
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lem rgl Aelsten '
< Kav,- voorts Raehel bodem behooren er maïs,tarwe,haver,aardAxp cFz, Jan rlzl IHys'
um en Jattvan 0.
:in

appels, vlas, ooft, zuideljke vruchten,wjn
de lTdeen 18deeeuw n0g veelvoortreFeljks en timmerhout.De landbouw bevindt er zich
op het doek bragten,verloor de Hollandsche echter in een zeerachterltjken toestand.Men

schilderschoolin laatstgemelde eeuw door ge- heeftervoortsbjna een l
h millioen schapen,
manierdheid allengshaareigenaardig karakter 90000 zwjnen enz. Het rjk der delfstoFen
en gingeen tjdperk vansluimeringtegemoet, levert er graniet,kalksteen,marmer,anthra-

waaruit zj eerstisontwaaktin onze eeuw, c'
iet,jzer- en kopererts en ttlrf,terwjler
waarin zj roem mag dragen op kunstenaars onderscheidene koude en warme bronnen ontKruseman, Pieneman, Sehotel, braëls, Arie springen.De njverheid iservan weinig be-

Sc/le#kr,Bosboom,Bles,Mesday,AlmaTad.ema teekenis,en de zeehandelbepaalt er zich t0t
debavensBayonneenSt.JeandeLuz,terwjl

en vele anderen.

N ederm eyer (Johan TheodoorHendrik), het binnenlandsch verkeer door spoorwegen
riddervan At
?t
::zkfl,
tzà,een verdiensteljkstaats- en door de bevaarbareAdourbevorderdw ordt.
man en de telgvan een Oostenrjksch geslacht, H etdepartem entis in 5 arrondissem enten verwerd geboren te Culemborg den 27sten Maart deeld en teltgngeveer430000 zielen.
1792, studeerde te Leiden, nam als vrjwilN eder-Riln (Bas-Rhin), een voormalig
liger deel aan den strjd tegen Frankrjlt in Fransch departement, behoort thans t0t het
1815,zag zich in 1817benoem dt0tsubstituut- Dt
litsche rjksland Elzas-luotharingen.- Men
oëcierbj de regtbank van eersten aanleg te geeft den naam van Neder-Rl
jn Ook aan het
Am sterdam ,in 1821 t0t auditeur-m ilitair te
Arnhem ,in 1836 tot lid der ridderschap van
Gelderland,in 1841 t0t lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal en il& 1849 t0t
minister van Justitie en van Hervormde Eere-

achtste der in 1512 ingestelde tien kreitsen

van het oude Duitscbe Rjk. Deze kreitsomvatte de landen van Keur-Mainz (het a'
artsbisdom M ainz,de stad Erfurtmethaargebied

en het Eichsfeld), de aartsbisdommen Trier
dienst.In 1852 nam hj ztjn Ontslag,enover- en Keulen, de Rjn-ptàlz, het vorstendom
leed den 3'
lstenJanuarj 1857.Hj waslidvan Arenberg,Coblenz,Beilstein,Neder-lsenburg
onderseheidene qeleerde genoûtschappen en en Reineck.
riddervanverschlllendeorden.Hjsehreef0.a.: N eder-saksen, het naar de zjde der

Beschouwingen overden Enantliélen enstaat- Noordzee gelegen gedeelte van hetland der
kundigen toestand des vaderlands,in verband Oude Saksers, vormde het zesde der tien
m et de voorgedragene belasting op de bezit- kreitsen van hetoudeDuitscherjk en 0mvatte het aartsbisdom M agdeburg,de meeste
tingen (1844)''.

N ederploG ng,nederslaanofpraeci
pitatie landen vanhetKeurvorsteljk HuisB'
runswî
jk-

noemt men in descheikundeveelaldevorming
eener onoplosbare verbinding, ontstaan door
de werking van tùree Ot'meer opgeloste ligchamenopelkander.D eanalytischescheikunde
berustgrootendeels op de vorming van zulke
nederploëngen, w ant m en heet'
t daarin een
eenvoudig middelom stoffen van elkanderte
scheiden.

tf4weôfxr-g,de vorstendomm en W olfenbiittelen

.

Halberstadt,de hertogdommen Mecklenburq-

Schwerint Mecklenbury.Giistrow en Holsteln
enz.? benevens de steden Liibeck? Goslar,
M iihlhansen,Nordhausen,HamburgenBremen.
N eefs is de naam van eenige beroemde
schilders en graveurs, die in het laatst der
16de en in het begin der l7de eeuw te Ant-

N eder-pyreneeën (Basses Pyrênêes)is werpenleefden.Vanhenvermeldenwj:Pider
.Nà
d/.
:,geboren in 1570 en overleden in 1651.
van Frankrjk, gevormd uit de aloude land Hjwaseen leerlingvanHendrik'
pt
zz
lSteenwj;k
schappen Béarn, Neder-Navarre, Soule en en maakte zieh beroem d door hetschilderen
Labour. H et grenst aan de departementen van kerkgewelven, waarbj hj veel kennis
Landes,Gers en HautesPyrénées,aanSpanje van perspectief en gevoel voor kleuren en
de naam van een departem ent in het zuiden

en den Atlantischen Oceaan en beslaat eene

lichtefecten aan den dag legde. M en vindt

oppervlaktevan 13811 1 geogr.mjl.Erver- stukken van dezen kunstenaar in hetTrip-

heFen zich onderscheidene gebergten,t0tde
Pyreneeën behoorende,met den Pic du M idi
d'Ossau,- en hetrotsige strand,debevallige
heuvels m et de met sneeuw bedekte kruinen
der Pyreneeën op den achtergrond en dem ildbespî-oeide dalen geven er aan het landschap

penhuis te Amsterdam ,in het Mauritshuis te

'
sGravenhage,in hetLouvre te Parjs enz.
Neer (Aartvander),eenberoemdAmsterdam sch landschapschilder,geboren in 1619 en
vermoedeltjk overleden in 1683,leverdevoortrefeltjkedorpsgezigten,gewoonljk doormaan-

eene ongemeene bekoorljkheid.Alleen in dtl licht beschenen, wist ze eigenaardig te stofdalen is de grond er voor den landbouw geschikt, doch elders m et sehoone w eiden en
w ouden bekleed.De voornaamste rivier is er
de Adour,waarin de Luy,deGave de Pau,
de Bidollze en deNive zlch uitstorten.Voorts

féren en schildexdevooralprachtigeluchten.-

Zjn zoon Eylon vander Xeer, desgelt
jkseen

uitstekend kunstenaar,geboren te Amsterdam
in 1643,schilderde vooralportretten en landsc,happen en ontving den titelvan hofschilder

stroomen er de Nivelle en deBidassoa,terwjl van den Koning van Spanje. Hj overleed

men er tevens onderscheidene meren aantrett. in 1708.
Het klimaat is er in het gebergteguurjmaar
Neercassel (Joannes van), een verdienin de dalen zachten gezond.Omstreeks21500 steljk Nederlandsch geesteljke, geboren te
Ned. bunder zjn er metwjngaarden bedekt. Gorinchem in 1623, studeerde te Leuven en
T0t de voornaam ste voortbrengselen van den Parjs, en werd eerst leeraar in de godge-
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leerdheid aan hetbisschoppeljk seminarium

Entwickelung derPEanzensubstanz(1819,met

tof en Rothej'':- rplantarum in horto
te Mechelen, toen hoogleeraar te Keulen, Biscl
daarna cpadjutorvanden apostolischellvicaris medico Bonnensi nutricarum icones selectae
in het bisdom Utref
zht, en in 1602 bisschop (1824,metk
Yinningq''
,- nDieAlgendessiszen
lArassersll-s.w.tl8l4l''.- pDassystem derpilze
van Castoriën in partibt
ls infdelium. Later '

lnd Scbwl
intme (1815)'',- gNatlrgeschichte
zar hj zelfs zich benoemd t0tapostolisch vi- t
carlsin hetbisdom Utrechten nam loFeljke der europ:ischen Lebermoose (1833- 1838,

maatregelenOm aan talrjkeergerljkhedender
ordesgeesteljken een eindetemaken.Voorts
bevorderde hj het onderwjsteLeuven,gaf
gedurig bljken van verdraagzame gevoelens
en zocht bj Lodewj;k X1F,toen dezezich

4(1111)'' rBryologiagermanica(1823- 1831j
2din!metAprz?q
sc/lvcFlenk
%turml'',- psynopsis
hepatlcarum (1844- 1847, met Goltsehe en
Lindenberq4''
,- en r'
Die allgemeine Formen-

lcàhlederMatux(1852)''.- ZjnbroederTl
teodor

s ron z/epùeck,geboren
van Utrecht had meester gemaakt,te bewer- FrïetsdcA L'tbdwi-q .yàd.
ken,dat de inwonerser metmeer toegeventl- teErbach den26stenJulj 1787,werdin1817
heid werden behandeld. Intusschen had hj directeur van den botanischen tuin te Leiden
metvele moejeljkheden te worstelen,daar en in 1833 hoogleeraar te Bonn,doch Overde haat der Protestanten tegen de Roomstlh- leed te Hyères den 12denDecember1837.Hj
gezinden was toegenomen door (1e vervolgin- schreef: nGenera plantarum Qorae germanicae

gen,welkehunnegeloofsgenooteninFrankrjk (1833- 1838, 16 aoeveringen, door anderen
moesten verduren.Hj overleed teZwolleden voortgezetl'',- rllandbuch dermedicinisch6denJunj 1686.Van zjnegeschrittenvermel- pharmaceutischen Botanik (1830- 18113, 3
den wi
J-: DConstitutiones servandae a presby- dlnl'' enz.
teris in Belgio foederato laborantibls (1668)'', N egapatam ,eene belangrjkehavenstad

rDe sanctort
lm etyraecipueB.MariaeVir- in het Britsch-fndisch presidentsehap Madras

ginlscultutractatusqulnque(1675enlater),,
XTractatus de lectionescripturarum (1677)',

en in hetdistrictTandsjor,ligtaan deGolf

van Bengalen en toltOmstreeks 50000 inwoDEpistola pastoralis I0.Neerad clert
lm etpo- ners. Hieris het uiteinde van den Indischen
pulum in fOederato Belgio Catholictlm'',- en zuiderspoûrweg,en in 1874 beliep het aantal
hepen,dieeruitzeildenenbinnenliepen,708.
XAmor qoenitens, seu de divini amoris ad sc
poenitentlam necessitateete.(1683)'',een werk Te voren was deze stad eene Nederlandsche
dat op den Index werd geplqatst.
bezitting.
N egatie,zie Ontkenning.
N eerw inden, een klein plaatsje in de
N egatieve grootheden noemt men in
Belgische provincie Luik, is verm aard door
positieve
2 veldslagen,nameljk dievan 29Jtllj 1693, de wiskunde zoodanige,die tegen devôôr
zich
waarin de Franschen Onder den maarschalk overstaan en alzoo hetteeken m inus
ran Z-afa?e-lovr,g de overwinning behaalden op hebben.De grootheden zjn opzichzelvenniet
de Vereenigde Nederlanders en Engelschen negatief,maarworden al8zoodanig beschonwd
onder Willem II1 rtzs Oranie,- en die van wegens de betrekking, waarin zj staan t0t
den 18denMaart1793,waarin deOostonrjkers de positieve grootheden.Z00spreektm en 0ok
en Pruissen onderaanvoering van prinsJosias van negatieve krachten,w anneerdezew erken
rcl Coburg zegepraalden op de Franschen in d8 tegenovergestelde rigting van de krachten,welke men a1spositiefheeftaangenomen.
onder Dnmouriez.

Nees von Esenbeck (Christian Gott- N egendooder (Lanius) is de naam van
f'
ried), een zeer verdiensteljk kruidkundige, een vogelengeslacht,hetwelk onderde zanggeboren den 14den Februarj 1776 te Erbach vogels eene eigena@rdige groep vorm t. Het
in het Odenwald,sttldeerde te Jena in de ge- kenm erkt zich door een aan het uiteinde
neeskunde en legde zich tevens t0e op de haakvormiq omgebogeneningekerfdensnavel,
kruidkunde, w oonde vervolgens als arts in welkeopdlen derroofvogelsgeljkt(zieflg.t).
zjnegeboorteplaatsen wjddezich daarnaop
zjn landgoed geheelen alaan de studie.Nadathg in dagen van ool
-log en bewegingzjn
'N%4,
vermogen verloren had,ging hj in 1816als
h
'
Xx
.
hoogleeraar en als directeur van den botanischen tuin naar Erlangen, en zag zich in

1818 gekozen t0t voorzitter der Keizerljke
Académie teW eenen.Achtervolgenswerdhj
nu hoogleeraar te Bonn,Breslau en Berljn,
m aarverloor er wegensdeelneming aan staat-

kundige woelingen zjne betrekking en overleed te Breslau den 16den Maart 1858. Hj
heeft vooral Op hetgebied derbeschrjvende
botanie veelvoortreFeljks geleverd.Van ztjne
geschriften noemen wj: pDe cinnamomo disputatio (1843)'',- pAgrostologia brasiliensis
(1829)'',- rGenera et species Asterearum
(1831)'9,- pFloraeAfricaeaustraliorisillustrat
or
neBn
s mo
ogr(
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Fig.1.Lanius vïnpr.

De vogels van ditgeslachtonderscheiden zich

dan ook door htln bloeddorst en zj behooren
in de gematigde deelen van Europa tot4soorten. Hun snavel is sterk te zamen gedrukt

en scherp;htmne oogen zjn grooten hunne
klaauwen sterk.De gewone negendooder (Lanius excubitor), ook '
waater en klapekster
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genaamd, is van boven grjs en van onder zich heeftzj een schulpvormig gewelf.0udwit!m etzwarte vleugelsen st
aart(zie;g.2). heidkundigen van onzentjdhouden haarvoor
Eene andere soort, L .minor,is iets kleiner de godin der Onderwereld en brengen daaren heet't eene rozenroode borst; de andere medeook haarnaam (Nehal,N'
4 ,N4lteim)
2 soorten,L. rl/cd',
: en eollurLs, zjn nog in verband. De gëvondene altaarsteenen, ill
kleiner.Aldeze vogelszoeken andere vogels, de kerk te Dom burg bewaard, zjn bjna
zelfs ljsters en patrjzen, van hetleven te geheel vernield door den brand, die in den
berooven om zich methun vleesch te voeden. nachtvan 31 December 1848 op 1 Januarj
Daarenboven verdelgen zj muizen, kikvor- 1849 dat kerkgebouw in e6n puinhoop heeft
schen en insecten.
herschapen. Gelukkig waren er
Zj spietsen deze
1
laatsten gaarne
aan dorens, 0:a
hen daarna rustig
te verslinden.
N egers, afkomstig van het

FA
>v

N-*x

.

Latjnsche woord
niger(zwart),isde
nM m van eenm en-

schenras,hetwelk
Afrika bewoont

van den zuideljken zoom der Sahara t0t aan het

Febied der BoschJesmannenen H 0t-

=r.x

te voren op last
van hetZeeuwsch
Genootschap
naauwkeurige afbeeldingen van
vervaardigd.
N ehem ia,met
Esra dehersteller
van het Israëlie.
tisch volksbestaan
na de Babylonische Ballingschap,
was als schenker

in dienst bj den

Perzischen koning
Artaœerœes Z0p#imanns.In 446véôr

tentotten. De Negershebben inhet
Chr.verkreeg hj
algemeen een h0oFig. 2.Lani'a.qp/tll't?r,
van dezen de vergunning om met
gen,smallenschedel, eene uitstekende bovenkaak,schuinsge- eene kolonie naar Jerusalem terug te keeren,
plaatste tanden,eene donkere huid (geel t0t werd t0t landvoogd van Judaea benoemd,

zwart),een eigenaardigen reuk,dikkelippen,
kroes,gewoonljk zwarthaar en een neusvan
verschillende gedaante.Zj vormen alzoo een
afzonderljk ras met eigenaardige kenmerken.

herstelde de muren der hoofdstad,in spjt

Nglmeren uitstrekt, - en die der Bantoe-of

N eher.Onder dezen naam vermelden wj:

van al de hindernissen,hem dool'de Samaritanen en andcre stam meninden weg gelegd,

regelde op nieuw degodsdienstiqeplegtighe-

Men verdeelthen in twee groote afdeelingen, den,en keerde in 430 naar Perzld terug.Het
nameljkdiederSoedanneyersinAlidden-Aièika, XBoek van Nehemia''is eenvervolgopdedoor
van den mond van de Senegalt0taan Dar E sra gelcverde gesehiedenisder Israëlietenna
Foer en ten zuidenbegrensd dooreene ljn, de Babylonische Ballingschap en looptt0taan
die van het Camerongebergte zich t0taan de den tjd van DarlwsFbf/lx.
:.

B oenda-neyers, die Zuid- en M idden-Afrika
M ickaël F'
eFzdr, een zeer verdiensteljk
bewonen tusschen 20OZ.B.en 50N.B.Deze Duitsch schilder.Hj werd geboren te Miingrenzen ten noorden aan de voorgaande af- chen den 3lsten M aart 1798,bezocht de Acadeeling en ten zuiden aan de Ilottentotten en démie van SchooneKunsten in zjnegeboorteBoschjesmannen.Beide afdeelingen verschillen stad,behaalde de overw inning in een langdu-

van elkandrr hoofdzakeljk door de taal.

N egerglerst ot'dhoerra, zie Gierst.
N egoes,eenAethiopischwoord,datkoning
beteekent, is de titelder voormalige beheerschers van Abessinië,alsm ede van de kleine
vorsten, die er thans, na de verbrokkeling
des lands,hetgezag in handen hebben.
N egroponte ,zie Euboea.
Nehalennia is de naam eener Germaan-

schegodin,vermoedeljk debeschermstervan
zeevaart en handel. Op den 5den Januarj
1647 werden Op het Zeeuwsche eiland W a1cherenenwelbjDomburgtalrjkealtaarsteenen
ontdekt met afbeeldingen van deze godin en
metopschriften,aan haargewjd,terwjlmen
er vervolgens 00k bespeurde te Deutz bj
Keulen.Zj isatkebeeldin staandeofzittende

rigen strjd metbekrompene omstandigheden,
begat'zich in 1819 naar Italië en kw am in

1823 te Rome, waar hj zich jverig bezig
hieldmetdestudiederantiekenenlandschappen
enz.schilderde.In 1823 keerdehtjnaar Miinchenterug en verwierferw eldragrootenroem.
ln het kasteelte H ohenschwangau schilderde

hj tatbreelen in de zaal van den pRidder met

de Zwaan''naarR'
ubens,enindeplleldenzaal''
naal' de cartons van kkhwind. Voorts leverde

hj voortrefeljk schilderwerk in dehoofdkerken

te Freiberg, Magdeburg, Leuven,Franktbrt
en Mechelen,en overleed den 4den December
1876.
Bernhard von F'
e/lerjeenuitstekendDuitsch

historieschilder.Hj werdgeborenteBiberach
den 16denJanuarj 1805,oefendezichteStutt-

houding met een schoudermantel,eene korf gartOnderdeleiding van DanneekerenH etselz,
met vruchten in de hand en een hond ofo0k vooralonder die van Corneliuste M iinchen en

weleen scheepsvoorstevenaanharezjde.Boven leefde voorts4JarenteRome.Hierschilderde
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hj: pDe opwekking van den Jongeling te
Naïn''.thansin hetRjksmuséum teStuttgart.
Nadat hj in 1832 teMiinchen wasteruggekeerd, penseelde hj er Op de Isarpoorthet
voortreFeljke fresco; rDe intogt van keizer
Lodewl
jk deWejer na den slag bj Ampfng''.
In 1836 werd hj naarMTeimargeroepen om
er 2 kamers in het kasteel van den Groothertog teversieren metmuuxschilderjen naar
gedichten van Sohiller en Göthe. Gedurende
de vervaardiging dezer groote fresco's zag hj

en in 1737gouverneur van Temesvâr.In 1739

sloot hj in overjling den ongunstigen Vrede

van Belgrado,ontving vestingstraf,maarver-

kreeg in 1741hetogperbevelin Silêziëtegen

FrederikII.Toen hp echterdenslag bjM011witz verloor,werd hjtert
lggeroepen.ln1743
woondehjweliswaardenslag bjDettingen
bj,doch keerdespoedig terug naarW eenen,
werd in 1752 kommandérend generaal in

Oostenrjk, in 1755 voorzitter van den H0ll
krjgsraad,en overleed te W eenen den zosten

zich in 1841 benoemd t0t directeur der schil- Mei 1774.
deracadêmie te Leipzig, met de vergunning
Adam Adelbert, graaf von NeLpperg, een
om des zomers zjn werk te MTeimar voortte kleinzoon van den voorgaande en een zoon
zetten.In 1846 werd htjhoogleeraaraan de van den uitvinder der kopiëermachine,graat'
sehool voor Schoone Kunsten te Stuttgarten Leopold J'
p/zt
zu Nepomuk ronF'
di
wydrg(1728in 1854 directeurdierinrigting.Hierschiiderde 1792).Ilj werd geboren den 8sten April1775,

hj groote stukkenin olievert',zooals:rDeaf- ontving zjneopleiding op deKarelsschoolte
neming van het kruis'' en pDe kruislging'' Stuttgart,trad reedsvroegin Oostenrjksche
benevens ltleinere, zooals: ,
lDe lente''' - dienst?streed bj Jemappes en Neerwinden,
,1Abraham's oFerande''1
),tphristus de kin- werdin diedagen (14 September1794)zwaar
deren zegenend''enz.Bovenalechterhieldhj gewond, onderscheidde zich voortsin Italië,
zich bezig met hetvervaardigen van cartons en werd in 1809 generaal-majoor.Van 1811
voorschilderjen,en hj slaagde daarin uitne- tOt 1813 was hj Oostenrtjksch gezant aan
mend.Nelter is lid der Académiën teMiinchen het H0f van Zweden?en in 1813 vochthj
en te W eenen,ridderder Orde van de W iir- aan het hoof'
d van zjnebrigade bj Leipzig
tembergsche Kroon en isin den adelstand 0pgenomen.
N eidhart von N euenthal, een der
beste en vruchtbaarste Duitsche lierdichters
uit de m iddeneeuwen, w as de telg van een

en w erd t0t luitenant-veldmaarschalk bevor-

adelljk geslacht uit Bejeren, maar woonde
later in Oostenrjk.Hj dichtte tusschen de
Jaren 1210 en 1240 e1&wasde stichtereener
soortvan erotischepoëzj doorLaa mannmet
den naam van nlloofsche dorpspoëzj''bestempeld, daar de dichter de wjze,waarop de
boeren van zjn tjd hethofmaken ,op eene
luimige wjze beschrjft.Ten onregte werdhj

bj Pavia. Daarna vergezelde hiJde voorma-

later onder den naam van N eidltartFvcL'a1s

derd. In December vertrok hj naar Napels,
sloot erden 14denJanuarj 1814 een verdrag
met Mqrat,rukte vflorts naar Lombardje en
stond weldra aan hethoofd van eene divisie

lige Keizerin van Frankrjk,kariaZozzl,
naar de baden van Aix en op hare reizen in
Zw itserland,behartigde hare belangen op het
CongrèsteW eenen en werd in 1815t0tharen
opperstalm eesterent0topperbevelhebberharer
troepen in Parma benoemd.Na hetuitbarsten

van den oorlog tusschen Oostenrjk en Napels
in de lente van 1815 aanvaardde hj hetkom-

eenesoortvan hofnarvan denOostenrjkschen mando over het lste armeekorps, trok daarhertog Otto de Tz
-r/lï
l/
le voorgesteld, terwjl mede den zlsten Meibinnen Napels,was er
boersche geestigheden, in dichtmaat vervat, militair gouverneur en ontving vervolgenshet
allengs den naam ontvingen vanpNeidharten''. bewind overde departementen Gard,Ardèche

Eene verzameling zjner liederen,afkomstig en Hérault,doordeOostenrjkersbezet.Daarna
uit de 13de eeuw ,bevindtzich op hetkasteel kwam ht
lwederalsopperstalmeesterindienst
Riedegg en is door Beneeke in de nBeitr:ge van M arla Zoz zl. Deze benoem de hem in
zur Kenntnisder altdeutschen Sprache (1832, 1816 t0tOpperhofmeesteren ministervan Bui2 dlnl''in hetlichtgegeven.Erbestaatech- tenlandsche Zaken,terwjlkeizerI'rans hem
ter o0k eene nieuwere critische uitgave van in hetvolgendejaarverhieftotgeheimraadin
Hanpt(1858).
werl
telt
ike dienst.Hj overleed te Parma den
N eipperg is de naam van een 0ud ge- zzsten Februarj 1829.Sedert 1821 was Nelpglachtj uit Zwaben afkomstig, en in 1734 Fer.
t
/in morganatisch huweljk verbonden met
door keizer Karel TY in den rjksgravenstand M aria .
rnizJ,
.zj sts
honk hem 2kinderen,en
opgenomen.Tot de m erkwaardigste leden van
datgeslacht behooren:
W illtelm Reénltard graafvon X8w,drg,een

één van deze, W illtelm Albrecht, graaf ran.
A tlzlfezllprf)jgeboren den 9den Augustus1821,
werd in 1821 t0t prins nan X pzdfezlfzprtlver-

den Keizerljken veldmaarschalk heven.Zjn oudstezoon uiteen eerstehuwevrjheer I'
riedria '
tl
oz
lNeipperg (1655- 1735). 1jk,Alfredzv.
gf
zt
:fKarlFrt
xszCamillns,graaf
Hj werd geboren den 27stenMei1684,trad von Neippery, geboren den 26sten Januarj
in 1702 in dienst,onderscheidde zich in den 1807,trad in 1842 in hethuweljltmetprinses
oorlog tegen de rlur
' ken,werd in 1723 gene- M aria Frltfdrike Charlotte '
plzz W 'lirtemberg
raal-majoor en zag zich benoemd t0topvoeder en overleed den 16den November1856.- Het
van hertogI'
ransZ
WFJA'I.
9 ran ZpfF
ztzri/.
lzz, tegenwoordig hoofd van hetqeslachtisgraaf
later keizer Frans f, tot w iens vertrouwde Erwin,geboren den Gden Aprll 1813 en genevrienden hj vervolgensbehoorde.In1730werd raalder kavallerîe in Oostenrjksc'
he dienst.
N eira,zie Banda.
hjkommandant van Luxemburg,in 1733luitezoon van

nant-veldmaarschalk, in 1735 veldtuigmeester

N eisze of Neisse is de naam van 3 rivie-

NEISZE- NELSON.

ren, welke hoofdzakeljk t0tdePruissische
provincie Silézië behooren. De Lautsitzer
(Görlitzer) Nelsze en de Glatzerof'Sillzisehe
Fèidze zjn zt
jrivieren van de oder.en de
W oedende Neïdze is eene zjrivier vandeKatzbach. - Nelsze is voorts de naam van eene
arrondissementshoofdstad en vesting in het
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abdj vanCamaldulien overleedaldaarinden
ouderdom van ruim 62jaren.Hj behoordet0t

de eerste leden der icadémie van Wetensthappen te Brussel en heeft onderscheidene
gesehriften nagelaten,vooralvangeschiedkundigen aard.
N eleus, volgens de Grieksche sage een

Pruissische district Oppeln.Zj ligt in een zoon van Poseidon (Neptunus) en Tyro en

vruchtbaar oord aan den mond der Biele, een tweelingbroeder van Pelias, werd met
waar deze zieh uitstort in de Silézische dezen doorzjnemoederte vondelinggelegd,
Neisze en is hetvereenigingspuntder spoor- omdatzj vreesde voorden najvervan haren
wegen van Opper-silézië. De eigenljke stad gemaal Cretltens,koning van Jolchus.Beiden
ligt op den regter en de Friedrichstadt Op werden echter dool
'een herderopgenom en en
den linker oever der Neisze. Zj is eene opgevoed.Na den dood van Cretltewsontstond
hoogstbelangrjke vesting, omgeven doorge- er tusschen de broeders twistover de heerdetacheerde forten, welke n0g niet alle v01- schappj.Neleltswerdverdreven,vluggttenaar

tooid zjn.Men heofter2 Evangelische en 7 den Peloponnesus en bouwde er Pylus.Toen
R.Katholieke kerken, een antiek raadhtlis voorts H e
'raeth (Hérculés)t0them kwam ,om
m et een hoogen toren,een sehouwburg,een

zich van dën moord te zuiveren,door hem

klooster, een voormalig bisschoppeljk paleis
enz. Er is niet veel fabrieknjverheid,maar
een drukke handel, en het aantal inwoners
beloopt er (1875) omstreeks 20000. - Het

op Ipltit'
asgepleegd?werd hj doorNelensaf-

gewezen, doch .f:!e'raelh nam wraak door
Pylus te verwoesten en de zonen van Nelews,
met uitzondering van Nestor,te dooden.V01asdeOlympische
voormalig vorstendom .
yeik
szd,381/2 (
n geogr. gens PansaniashersteldeNele'
mj1groot,omvattedestedenGrottkau.Patsch- spelen en overleed te Corinthe.
kau,Ottmachau,Ziegenhals,W eidenau,ZuckN elson (Ho1'
atio,viseount),een beroemd
mantel,Jauernig en Freiwaldau.lletis,voor Britseh vlootvoogd, geboren den 29sten Sepzoover het aan Pruissen verviel,in 2 arron- tem ber 1758 te Burnham-rrhorpein hetgraaf-

dissementen herschapen, terwjl hetoosten. schap Nort
blk, kwam reeds op lz-jarigen
rjksch gedeelte (16 E)geogr.mjl)zich n0g leefttjd aan boord van eenlinieschip,volbragt
in het bezit bevindt van den bisschop van in 1T71ep eenkoopvaardjschipeen togtnaar
Breslau.
N ek , zie Hals.

W est-lndië en nam in 1772 deelaandenoordpoolexpeditie van kapitein Lutleidge.In 1776

N elaton (At
lguste),een beroemd Fransch vertrok hj a1smidshipman naarOost-lndië,
geneesheer,geboren den 18den Junj 1807, werd in 1777 ltlitenant dermarine en in 1779
studeerde te Parjs,zag zich in 1836 aldaar postkapitein,in welke betrekking hj in den

qeplaatstaan verschillendehospitalen en ves- Amerikaansehen oorlog aan de expeditie der
tlgde er zich tevens a1sprivaatdocent.In 1851

Engelschen tegen de Spanjaarden en tegen
werd hj hoogleeraarindechirurgischekliniek, de tbrten San Juan en San Bartolomé in de
en in 1866 ljfarts van den Keizer. In het Hondurasbaaideelnam ,totdat eeneongesteldvolgendeJaar legde hj zjn hoogleeraarsambt heid hem in 1780 lloodzaakte, om naar Enneder en w erd in 1868 1id van den Senaat. geland terllg te keeren.Na zjneherstelliug
Door zt
jne handigheid in hetoperérenverwierf vertrok hj eerst naarde Oostzee en vervolhj grooten roem , - vooral ooltdoor zjne gens naar Am erika.Na het sluiten van den
zorg voor de herstelling van Garibaldien van Vrede van Versailles bezochthj Frankrjk,
den Keizerljl
ken Prins.Van zjne gesehriften en in 1484 stevende hj a1s kommandant
Boreas''van 28 stukken naarW estvermelden wj: pEléments de pathologie chi- van de r'
ruxgicale(1844-1860,5d1n;2dedruk,1866)'. Indië.Nadathj hierinhethuweljk getreden
was! ging hj naar Engeland en woonde er
Hj overleed den zlqtenSeptember1873.
N elis (CornelisFrandscusde),eengeleerd gerulmen tjd op een landgoed)doch zag zich
R.Katholiek geesteljke,geborenteMechelen in 1793?bj hetuitbarstenvanden oorlogkmet
den 5den Junj 1736, studeerde te Leuven in Frankrjk,benoemd t0t kapiteinvan dep gade wjsbegeerte,de godgeleerdheid en de xeg- memnon''in deMiddellandseheZee.InAugustus
ten. W eldra werd hj er bibliothecaris der vertrok hj met depêche:naarden Engelschen
universiteit, later groot-vicaris van den bis- gezant sir W illiam A t'z-ïl/ozl te Napels en
schop van D oornik ,en in 1785 bisschop van knclopte er laternaauwe betrekkingen aanmet

Antwerpen.Alszoodanig washt
j1idderStaten lady Hamllton (zie aldaar).In datzelfdeJaar
van Brabanten bj afwezigheid van denaarts- werd hj naarCorsica gezonden,om dateiland
bisschop van Mechelen bekleedde htj in die voorEngeland teveroveren,en verloorbjde
vergadering de eerste plaats. Toen de Fran-

schen in 1794 naderden,verliethj zjn bisschoppeljken zetel, nadat hj zjne kostbare
boekerj en belangrjke handschriften in veiligheid had gebragt.Eerst vertrok ht
j naar
Hollaqd,waarhjteLeidenkennisaanknoopte

belegeringvan Calvieen oog.Daarnabemaptigde hj twee Fransche liniesehepen en ln
den slag bj Kaap St.Vincent(15Februarj
1797) drie Spaanschelinieschepen,terwjlde
Spaansche admiraal in zjnehanden viel.Nu
zag hj zich benoemd t0tst
shout-bj-nachten

met ie Water en Rwltnkenins, voorts llaar belastmethetbeveloverhetblokkade-eskader

Duitschland, toen naar Bologna en eindeljk voor Cadix.Hj veroverde een rjk beladen
naar Florence.Hiernam hj zjn intrek inde schip der Spaansche zilvervloot in de haven
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Santa Cruz m aar verloor daarbj zjn NelsondooreengeweerkogeldoodeljkgetroFen
regterarm.Na zjne llerstelling voerde hj het werd.Men bestelde het1jk teraardein de
Van

opperbevelin de Middellandsche Zee,metde St.Paulskerk te Londen en aan den erfgeorder om Toulon te bewaken,alwaardeexpe- naam van zjn ti
telwerd dievangraaf'
PJS
ditie naar Egypte werd uitgerust.Nadat het Trafalyar toegekend. Onderscheidene standaan Bonaparte gelukt was, die haven onop- beelden verrgzen ter zjnereer.

Nelum blum , zie Lotus.
Nem ea,een klein da1in Argolis,tenzuidVan Toulol naar Napels en Messina,vervol- westen van Corinthe1 tusschen Cleonae en
gens naar Alexandriëjzeilde toen wedernaar Philus, was in de dagen der Oudheid verSicilië 0na N7ater in te nem en , en vertrok maard wegens het heiligdom van den Ne-

gemerkt te verlaten, zocht hj dezen in alle
hoeken der MiddellandscheZee;hj stevende

:, alwaar telkens om de twee
daarop ten tw eeden m ale naar A lexandrië. mlschen Z:l,

Hiervond hj eindeljkde Franschenenbragt
hun bj Aboekir eene geweldige nederlaag
t0e,waarbtjhj aan hethoofd gewond werd.
Nu zaghj zich benoemdt0tbaronNelsonrc4
& Nî
jl en begiftigd met een Jaargeld van
2000 pond sterling.Van Aboekir vertrok hj

jaar en wel in hetvoorjaarvan hettweede
en in hetnajaarvanhetvierdejaarvaniedere

koningrjk Napelsteherstellen,entoenhjer
in geslaagd was,den Koning Op zjn admiraalschipnaarNapelsterugtebrengen(10Julj
1799),bezoedeldehj ztjn naam doorhetvër-

ontstond later (bj de treurspeldichters) de

oll'
m piade de Nemésche spelen werden ge-

vierd. Het schjnt, dat die spelen geheelen

al overeenkwamen met de Olympische; de

overwinnaar werd met een oljf-,later met

naar Napels,waar de Koning hem t0thertog een klimoqkransgekroond.
van Bronte verhief.Het Napolitaansche H0f
N èm esls wasbj deGriekendegodinder
verklaarde aan Frankrtjk den Oorlog, doch geregtigheid, welke er voor waakte,dat het
deze liep zo0 ongelukkig af, datNelson met zedeljk evenwigtin demaatschappjnietverdatH0fdewjk moestnemen naarPalermo. broken werdjmaargeluk en ongeluk aan e1k
Hj zochtnudenvoormaligen toestand in het naar verdiensten werden toegewezen.Hieruit

breken der capitulatie,die de Republikeinen

voorstelling van Nlmesis als wraak nemende
en straf oetbnende over alle wandaden der

menschen,zoodat zj overeenkwam metAte,
de Eumeniden en de Erinnyen.De beeldende

metkardinaalRny'
ogeslotenhaddenenvooral kunstheeftzich naar dievefschillende opvat00k doorden gruwel, dathj op aansporing
van lady Hamilton hqnne aanvoerders,onder
welke zich de grjze prins Caraceiolibevond,
aan de ra van zjn schip deed ophangen.De
Britsche regéring riep hem daaropterug,maar
Nelson gafdaaraaneerstgehoor,toenm enoûk

tingen geschiltt. De zachtmoedige godin van
hetevenwigtvertoontzich alseeneernstigeen

bedachtzameJonkvrouw metde attributen van
maatenbestaring,namelt
jkmetdeel,dentoom,
hetscheepsroer endeweegschaal.D egestrenge
w reekster daarentegen van 'smenschen euvel-

lord Hamilton opontbood.Inhetvolgendelaar daden rtjdtop eel,door griëoenen getrokken
werd hj tot vice.admiraal benoemd en nam w agen en heefteen zwaardofeenegeeseiroede
onder admiraalP avker deelaan de expeditiej
bestem dom deN oordscheM ogendheden tetnchtigen wegens hunne gewapende neutraliteit.
Nadat de Britsche vloot de Sond was doorgezeild, ontving Nelson den zdiln April1801
den last, om met 12 linieschepen en 3 fre-

in de hand. Een vermaard standbeeld van
Nlmesis, vervaardigd door Pltidias,verhief
zich te Rhamnus in Attica,en de Romeinen

gatten de defeusieljn van Kopenhagen aante
tasten.Destrjdduurde5uren en degeheele
ljn werd vernield,waarnahetoverljden van
den Keizer van Rusland vrede bragt.Bj zjn
terugkeer Tverd hj viscounten verkreeg het
opperbevel Over de vloot in het Kanaal,met
welke hj den 16denAugustus1801eenaanval

ceën.Hetomvateenjarige kruiden,welkein
Califbrnië groejen en in Etlropaalssierplan-

deed op de Fransche schepen in de havenvan
Botllogne, doch zonder gewenschtgevolg.Na

dedenhaarstandbeeldverrjzenOphetCapitool.
N em ophila Bart. is de naam van een
plantengeslacht uit de familie der Asperifolia-

ten wOrden gekweekt. Varl de soorten ver-

melden wj:N.cforzlcrït
zFiseh etMeker met
eene witte, van binnen zwart gestlppelde
bloemkroon en N.le
sù'zi.
s Lindl.met eene
groote, hem elsblaauwe, aan de basis witte
bloem kroon.

N em oqrs is de naam van een voormalig

den Vrede van Amiens begafhj zit
'h naar hertogdom,datin 1789 werdopgeheven.Het

Morton in het graafse'hap Surrey,waar zich behoorde het laatst aan het Huls Orleans en
lady Hamilton bevond, wier echtgenoot in- lag in het tegenwoordig departementSeine-etmiddelsgestorven was.Toen echterdevjan- M arne.Naar dathertogdom w erd genoem d:
:Pltilippe AtZAAtZJJras Orleans,
deljkheden op nieuw een aanvang namen, Lolds OJtvde,
aanvaardde hi
bevelin de Middel- hertog can N- psfrqç, geboren den 25sten Oc.j het opper
landsclle Zee en ontmoette de Spaansch-Fran- tober 1814 en tweede z00n Van d0n lateren
eche vloot, 33 linieschepen sterk,den 3lsten koning Lodewt
jlc .
PM!è.
$.'Hj omhelsde de

October 1805 desOchtent
lste 9 uur btJTrafalgar.Hier ontstond,nadathj in zjne vermaarde toespraak zjne verwachting hatl te
kennen gegeven, pdat ieder man zjn pligt
z0u doen'' eene vreeseltkeworsteling,welke
metde nederlaag der Franschen en Spanlaarden eindigde.Reedswasde slag beslist,toen

krtigsdienst, woonde, nadat zjn vader de
kroon had van de hand gew ezen, door de
Belgen zjn zoon aangeboden,de beide Fransche expeditiën naar België bj, alsmede in
1836 in Algérië den mislukten togtnaarC0nstantine, voerde hier in 1837 a1s brigade-generaalhetbevelover hetbelegeringskorps en
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zag zich daarna t0tluitenant-generaalbevnr- geleerd gebied.Gewoonljk verbindtmen aan
derd.W egens zjn ernstig en koelzinnig ka- dat woord de gedachte van iets verkeerds,

rakterverwierfhj slechtsin geringe matede
toegenegenheid zjnel,landgenooten.Denzosten
Februarj 1848 vergezeldehjdeHertogin ran
Odetzl.
vnaar deKam ervan Afgevaardigdenen
vlugtte vervolgens met zjnebloedverwanten
over Boulogne naar Engeland,alwaar hj t0t
in 1871 vertoefde.Na dien tjd vestigde hj
zich te Parjs.Hj was gehuwdmetprinses
Tidoria .zo -t/fz,sfc Anfono '?llv Daksen-Cpùçfr.ç
(geboren 14 Februarj 1822,overleden 10N0vember 1857), en deze schonk hem :Lo%ds

ietsverderfeljks,zoodatmenroekeloozenieuwigheidszoekers bj voorkeur metden naam
van neologen bestempelt.De regtzinnigen der
18deeeuw gavendienaanalleandersdenkenden.
Neophyten ofniewwgeplantennoemdemen

in ouden tjd dezulken,diepasineengeheim
verbond,bjv.deverborgenhedenvanEleusis,
waren opgenomen.O0k gafmen aanvankeljk
in de ChristeljkeKerk dien naam aanpasgegedoopten,welke val
zPaschen (den dooptjd)
t0taanden Qt
lasimodo-zondagwittekleederen

TMJYA:van Or!6t
:z
?,
:,graafranf?
z,geboren droegen.Laterbestempelden O0k demonniken
den 29sten April1842enjehuwdmetLnabella, hunne nieuwelingen met dezen naam.

kroonprinses van Brazilie,- I'erdinand etxzl
N eoplatonism us is de naam van den
Orleans hertog ran,AlenLon,geborenden12den laatsten wjsgeerigen vorm ,waarin zich de
Julj 1844 en gehuwdmet prinses Sopltia etzzl Heidenschegodgeleerdheidvertoonde.DehoofdBeneren, Manqqerite rlp.Orleans,geboren leiders van deze scl100lwaren volgens hunne
16Februarj 1848 en gehlwd metprinsW la- aanhangers zieners en heiligen die, zooals
tfidlcfx,vCzartoryiski,- en Blanelte'tltzzlOrléans, Porplt
yriu.
g van zjn leermeçsterPlotinu gegeboren den 28sten october 1857.
tuigt,zich hadden vrjgemaaktvan debanden
N eocom ium noemen de aardktlndiyen de der zinneljkheid,zoodat zj zich reedshier
oudste krjtlagen,bjv.dehilstbrmatieln het op aarde t0teeneonmiddelljkeaanschouwing
noordwesten van D uitschland en het onderste vanhetgoddeljkehaddenverheven.Zjsehongroenzand in Engeland.l-letis zeer verschil- ken dooreene zamensmelting van Helleensche
lend van aard, nameljlt in Yorkshire leem- en Oostersche begrippen aan het Heidendom

achtig, terwjlhetin deoverigedeelen van eene dergeljke openbaringswi
jsbegeerte a1s

Engeland uitgroenzandsteenenmergelbestaat. Philo aan de Israëlieten bezorgde.Het Ne0ln laatstgenoemde gesteldheid vindtmen het platonismussteunde in deeersteplaatsopPlato
0ok in het noorden van Frankrjk,doch in cn hield zich bezig metde verklaring en onthet oosten van dit land en in het grootste wikkeling zjner wpsbegeerte. Schoon niet
gedeelte van Noord-Duitschland bevat het ontstaan als een verzettegen hetChristendom ,
jzerhoudend leem en conglomeraat,terwt
ilin streed het in de 3deeeuw tegen ditlaatsteom
het Teutoburgerwoud zandsteen en in het de wereldheerschappj en ondervond daarbj
Juragebergte onzuivere kalk en mergel de den invloed der Christeljke leer.Intusschen
overhand hebben.In hetneocomium vindtmen w erd hetdoor drie krachten ongemeen bevorhierendaaroölitischjzersteen,korreligbruin- derd,in de eerste plaats door de Platonische
jzersteen en asphalt.Een witten neocomium- leer der ideeën,door Arlstbteles ontwikkeld,
kalksteen van Opper-ltaliëen Tyrol(bianeone) voorts door het Grieksch-Egyptisch, metde
gebruiktmenalsmal'merenalslithographischen Perzisch-Tsraëlietische geestenleer vermengd

steen.Men heeftneocomium o0k inHongarje, veelgodendom . en eindeljk door het geestde Krim , Colchist Nieuw-Granada en het driftwekkenddenkbeeld,datmenhetgoddeljke
Rotsgebergte.
nietm et hetverstandverm ogttedoorgronden,
N eograd ofNograd,een Hongaarsch co- m aar weldoor middelvan het gevoelen als
mitaat, omgeven door de comitaten Sohl, hetwaremeteen bovennatuurljk orgaankon
Gömör,Heve's,Pesth en Hont,telt op nage- aanscholzwen.In de theologie van hetNeoplanoeg 80 L geogr.mjlbjna200000inwoners. tonismuszien wj hetTheïsmus methetPanmeerendeels Magyaren. Het land is er in het theïsmusvereenigd.Volgenszjneleerisdebron
algemeen berga3htig en nietoveralevenvrucht- en oorsprong van al w at bestaat een verbaar; terwjlin het noorden de steenachtige standige wil,en staat deze in verband m etde
bodem naauweljks wat haver en aardappels wereld, omdatuit dien oorsprong hetgoddevoortbrengt, vindt m en in hetzuiden uitge- 1jk verstand, hieruit de wereldziel, en uit
stxekte korenvelden, boom- en wijngaarden. dezede zinneljke wereldtevoorschjntreedt.
Gemiddeld verkrjgt men er jaarljks 60000 Dezielen dermenschen zjn,evenalsde weNed.vaten (hectoliters)wjn.Deschapenfok- reldziel,uithetgoddeljk verstandgesproten,
kerj is er van veelbelang en men vervaar- maarbehooren,omdatzjdooraardschehartsdigter uitmuntend aardewerk.Voortszjner togten vanhaaroorspronkeljkgoddeljk leven
wolspinnerjen,stlikerfabrieken enz.Behalve tot een tjdeljk bestaan zjn afgedaald,niet
graan en wjn wordterveelhoutuitgevoerd, alleen t0thetrjk dergeesten,maarook t0t
waarvoor de rivieren de Eipel(Ipoly)en de het gebied der zinneljkheid. Dtnor zich van
Zagyva geschikte waterwegen aanbieden.De deze 10s te maken zjn zj echter in staat,
hoofdplaats van het comitaat is hetvlek Ba- om hiert0teenegeesteljkeaanschouwingvan
lassa-Gyarmath.
hetgoddeijkete geraken.Ditgeschiedtdoor
N eologie, een Grieksch woord,hetwelk eengoddeljk,bovenzinneljkjt0t'smenschen

nieuwe dfdllïzl.g ofnieuwe redenlring,beteekent, gemoed behoorend Orgaan,waarmedemenG0d
bezigt men van alle nieuwe denkbeelden en niet leeren kennen,maar tochtjdeljk aanbeginselen op wjsgeerig,staatkundig engod- sehouwen kan. D e zielen, welke daardoor
XI.
7
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gereinigd zjn van alleaardschesmetten,wor- hare vermaardste volgelingen behoortProelu ,
den na het sterven teruggebragt naar haar een Bchrander geleerde en een uitstekend rehemelsch vaderland,terwjl de ongereinigde denaar.Deze schoolkeerde terug toteen meer
zielen op nieuw in planten, dieren en m en- zuiverPlatonismus;maarzoehteenmiddenweg
Bchen moeten wonen. Het booze is volgens te bewandelentussehenPlatoenArist6teles.De

hetNeoplatonismushettjdeljk onvolmaakte. navolgervanProelnswaszjnleerlillgM arinus
De goden der Heidenen worden beschouwd uitNeapolisinPalaestina,enopdezenvolgden

a1sverpersoonljktekrachten van hetgoddeljk Zenodotus en Isidorus van Alexandrië. Het
leven in de wereld;sommige van dezezjn laatsteopperhoofd dezer schoolte Athenewas

bestemd om over de wereld te heerschen of de schrandere Damasei'
lts van Damascus. In
astinéanus een einde aan
als dienaren methaar verbonden.Allen zjn 529 maakte keizer J'
zj onderworpenaandenoorsprongderdingen, het Platonismus: de school te Athene werd
maar tevens boven alle hartstogten en boven geslotenen hj verbood hethouden vanvoorelken invloed vanbuitenverheven.Demythen, lezingen over de wjsbegeerte en omtrentde
dieop hen betrekking hebben,vereischeneene verklaring der wetten.Het schjntevenwel,
allegorische verklaring.De dweepzieke geest- dat zj te Alexandriën0ggeruimen tjd bleef
drift, welke het Neoplatonismu: kenmerkt, bestaan. N0g eenmaal ontwaakte het Platowas het gevolg van hetalgemeen verlangen, nismus in Neoplatonischen vorm tegen het

om een goddeljken glans te geven aan de einde der 15de eeuw ,nameljk bj de herlewereld en aan den mensch.Mendeedpogingen ving der classieke studiën in Italië.De grootom zich te ontworstelen aan de banden van stewjsgeer in dierigting wastoenMarsilius
het veelgodendom, zich te verheFen t0t iets Ficip'
lf,.

geesteljksenhetpunttebereiken,waarv9lgens het Pantheïstisch gevoelen h0t zelfbewustzjn zichvereenigtmethetgodsbewustzjn
enhettjdeljkemetheteeuwige.HetNeoplatismus bevorderde detooverj en waarzeggerj

N eopt6lem us (Pyrrhus) een zoon van
Aoltillesen Deïdamia,werd bj zjngrootvader
op heteiland Scyrus opgevoed.NadatdewaarzeggerHllen.sverklaard had,datTrojezon-

der Neoptolem'
as en Pl
tiloetetes nietveroverd
en verdedigde ze op grond van hetnoodza- k0n worden,bragt Odusseus (Ulysses)hem ,

keljk verband van alle verschjnselen, een voorzien van dewapensvan zjn vaderjnaar
gevolg van de eenheid van oorsprong vanalles hetkamp der Grieken.Neopt6lemnswaserna
wat bestaat.T0t de voorloopers van hetNe0- Memnou de schoonste heldengestalte,en daarplatonismus behooren de lsraëliet Philo en enboven een schanderredenaar en een moedig

de SyriërNumeni'
as,endestichterdezerwjs- strjder.Bj de verovering derstaddooddehj
begeerte was Ammonius Saeoas, die in het Priam'as, wierp Astyanaœ van den toren en
begin der derde eeuw na Chr.te Alexandrië OlerdePolyœena op hetgrafzjns vaders.Bj
leefde.Zjneschool,deAleœandrl
jnseh,Romein- de verloting der gevangenen vielAndr6mache
dcAegenaam d,verhiefzich op een Grieksehen hem ten deel. Volgens Honterus keerde hj

en Plytonischen grondslag,voerde strjd tegen met de Myrmidonen in zjn vaderlandterug,
ArLsto'teles en tegen het Oostersche Gnosticis- huwdem etH ermione,dedochtervanM enelaus,
Mus,en vermeed de theurgie,hetgrove bj- m aar w erd door Orestes gedood.
geloofenderuwedaemonologie.Deberoemdste
N eopt6lem us, M orpho N & fl/e-f
u L.,

leerling van Ammonins wasPlotlnus,ent0tde
school van Ammonins behoorde 0ok nog Herdu l.
ç,Orlyenes, Olympilu ,zzlftlzdfz?'
l
f.
sen de
geleerde Longinus.De merkwaardigste leerlingen van Plotlnus waren voorts Amelins f1ntachilts,Tâeodorns vanAsineen bovenalPor-

een vlinder ter breedte van 15 Ned.duim en
t0tde familie der Dagvlindersbehoorende,is

aan debovenzjdehemelsblaauw,metaalglanzig en schitterend,metzwarten rand,enaan
de onderzjde met geelachtig-grjze gebroken
ljnen en vlekken met witteranden.Ditge-

yFz
yrildvanTyrus(233-305).Laatstgenoemde slacht behoort in Noord-Amerika te huis.Het
vormt den overgang t0tde tweede ot'Syrische onderscheidt zich door zeer kleine,penseelschool,die van Jambloltus,welke aandeO0s- vormige voorpooten bj het mannetje, door
tersche elementen en die der daemonologie
eene ruime plaats bezorgde. Vele leerlingen
verbreidden de gevoelens van Jambliehms,inzonderheid in hetOosten,zooalsSopatrosvan
Apamea, Aedeséns en Eustathin,
nvan Cappa-

korte, dunne sprieten m et knodsvormige uiteinden,door zamengedrukte tasters m et eene
kleine, kegelvormige eindgeleding en groote

oogen.HetteltOnderscheidenefraajesoorten,
w elke in de openeplekken derBraziliaansche

docië,Deœlppn en anderen.Een hoopvoltjd- wouden meestalter hoogte van 6 N.elrondperk voorhetNeoplatûnismus brak aan onder zweven en alleen na donderbujen op den
keizer J'ulianus) rondom dezen vereenigden grond gevonden worden.
zich beroemde wjsgeeren,zooalsdeJongere N epal of N%al is de naam van een 0nJambliohns uitApamea,CkrysantinsuitSardes, afhankeljk koningrjk, in het noorden vaû

M aœimns uit Ephesusy Sallnstins enz.Na het Indi
ë en wél in hetHimalaya-geberrte.Het
overljden van J'
tdianns verdwenen echterde grenstin hetnoorden aanChineesch Tlbet,in
verwachtingen van hetNeoplatonismus,waar- hetnoordoosten aan Sikkim en voor'toverige
van hetbestegedeeltereedsinhetChristendom aan verschillende provinciën van hetBritschwasopgenomen.- D ederde enlaatsteschool, Indi
sch Keizerrjk,en teltop 2669 D geogr.
deAtheensohegenaamd,werdgestichtteAthene mjl 2 of3 millioen inwoners.In hetzuldeljk
door Plutarelêms,van w iensleerw einigbekend gedeelte vindtmen ereenevochtigelandstreek,
is, alsmede door SyrianusuitAlexandrië.T0t de Taraigenaamd,en hierop volgen van het

NEPAL.
westen naar het oûsten lûopende dalen,die
breed en vrt
lchtbaar zjn.Daarachter verheft
zich de Himalayaketen methare hoogste toppen, en vervolgens vertoont zich hetland als
eene golvende hoogvlakte,welke in dennoor-
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er in de 7de eenw het Boeddlna3smu.
î,en in
de 10de eeuw de alseene godheid gehuldigde

Mandshesridesgeljks,terwjlheteersteinde
16de eeuw in Tibetaansehen vorm werd ingevoexd.HetBrahm anism usbepaalterechterden

deljken zoom wedereeneaanmerkeljkehoogte staatsvorm, terwjl de aanhangers van het
bereikt.Devoornaamsterivierenzjner:deGan- Boeddhaïsmusboofdzakeljk in hetoostendes
dak en de door 7 stroomen gevormde Aroen of landywonen.D0 Brahmanen genietenergroote

Sapt Kosi,beide zjrivieren van deGanges.
Hetzuideljk gedeelte is zeer geschiktvoor
den landbouw en levert2 oogsteninhetjaar;
saenverkrjgterrjst,katoen,allesoorten van

achting en voorregten; zt
j togen in groote

m enigte derw aartsj toen H indostan zich t0t
den Islam bekeerde.Aan het hoofd van den
Staat bevindt zich een vorst met den titel

graan en tuinvruchten.O0k is men van voor- val
zMaltaradsja,maarzjnemagt,iszeerbenemen aldaar de theecultuur te beproeven. perkt.Hetland is nietin bepaaldeprovinciën
W ûuden met kostbaar timmerhgtlt badekken verdeel
d en wordtzeerwillekeurir bestuurd,
erdehellingen,doch derjkejzer-enkoper- hoewel reizende ambtenaren toezlgt houden

mjnen zjn er het eigendom van den Vorst. op de plaatseljke overheden.Er zjn lagere
T0t de wildedieren behooren erdetjgeren en hoogere regtbanken, maar eenedegeljke
de olifant in hetzuiden en hetmuskusdier in

regtspraak is er niet gewaarborgd. Zelfs in

hetnoorden.Dehandwerksnjverheidisern0g civiele zaken handhaaft men n0g hetgodsoorweinig ontwikkeld;slechtskoperenenjzeren deel als aanvullingsbewjs, en in criminéle
voorwerpen en gew even wollen en katoenen
stoFen worden er uitgevoerd naar Tibet.Aan
verbetering van wegen wordt niets gedaan en
uit vrees voor verwikkelingen met naburige

volken wordthetllandelsverkeererbemoejeljkt.T0tTibethebben dekooplieden slechts
toegang doordeBothiaKosi,eenegevaarljke
bergkloof, welke Op de Via Mala geljkt.
Niettemin bereiken daarlangsveleEuropésche
voorwerpen de Tibetaansche bazars. Met
Britsch Indië werd reeds in 1839 een handelstarief vastgesteld,maarm en ontduikthet

gevallen moet de beschuldiydezich door0n-

derduiken onder water reinlgen,- hj moet
nameljk een zekerenttjdonderwaterbljven,
anders beschouw tmendeaanklagta1sgegrond.
OOk de foltering heeftmen n0g behouden,en
van de straFen is de verminking eerst voor

korten tjd atkeschaft.Debelastingen zjn er
in de vruchtbare oorden zo0 hoog,dat zelfs
grondbezitters metachterlating van huneigen-

d
0m zich naarEngelsch grondqebied begeven.
De ambtenaren heFen voor zlch zelven 0pcentenop derjksbelastingen en deinzen voor
afpersingen nietterug.Demjnen,onderscheid
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van de waarde.De bevolking woont digt0p- dene monopoliën (bjv. de opiumbereiding),
eengedrongen in hd dal van Kathmandoe, bosschen en in-en uitgaande regten brengen

waarmen op de D Ned.mjl4545zielen telt. veel op, zoodat de vorsteljke schatkister
De hoofdstad Kathmalldoe zelve heeft35000 jaarltlksmeerdan 10millioenguldenontvangt.

en volgens anderen 50000 inwoners.De inge- lletleger is in veelopzigten geschoeid op de
zetenen behooren intusschen niet allen t0t Engelsche leest.Het regtom w apens te dradenzelfden stam .De oudste zjn voorzeker gen is er de grondslag van den dienstpligt;
die, w elke m en gevestigd ziet in ongezonde de weerbare mannen van somm ige stam men
dalen en kloven.Zj vormen deoverbljfsels worden opgeschreven en geregeld opgeroepen,
der aloude bevolking van Vöôr-lndië,welke en in vrede is policie-,grens-en garnizoenszich naar deze ongtlnstige plaatsen begaven, dienst hunne taak. Daarnaast'bestaat erals
toen hetvruchtbarebouwland hun doorkrach- kern een korps infanterie meteenevoortreFetiger rassen ontweldigd werd.Voûrtsversche- ljke berg-artillerie; de bronzen zesponders
nen uitTibetherdersvolken en vestigden zich worden uitelkander genomen en doordes0lin de hooger gelegene dalen.Later trokken daten gedragen.lietgeheelelegerheefteene
Indiërs van den stam der Ariërs derwaarts; sterkte van 30000 man.
deze namen de vruchtbaarstegedeelten in hun
Nepal vindt men in Indische opschriften
bezit en vormden zich t0t het Overheerschend eerst vermeld in hetjaar230 na Chr.Later
volk. De Tibetaansche en Indische stammen heerschten hier t0t 530 de Jongere Goept@,
hebben zich wjders sterk metelkanderver- en t0t 880 de otldere Goepta.omstreekshet
mengd. Laatstgenoem den bragten er de gods- Jaar1007wordteen vorstenhuisvanIndischen

dienst van Brahmaj de indeeling in kasten oorsprong aan den zuideljken zoom van Neen eene beschaafde taal.Het reger
'end volk is pal vermeld, en in 1323 wierp een telg uit
dat der Kltas of Gorklta. Met de -Ka-qar en dat Vorstenhuis den koning der Newar van
Goeroeng, twee stammen, die de godsdienst den troon.Later kwamen weder Newar,die

en wet der Hindoe's gedeelteljk aannamen, t0t den stam der Radslpoeten behooren,aan
vormen zj den krjgsmansstandq zj zjn het bewind, m aar werden in 1767 doo1*den
Hindoe's Ot'aanhangersvan Braltma,entevens
zeeroorlogszuchtig en dapper endragensteeds
wapens. De groep der geleerden is die der
Newar) hunne letterkunde,meerendeels vertalingen uitIndische talen,is zeeruitgcbreid

thans regérenden stam der Khas ot
'Ghorkha
Vervangen. Toen vervolgens de Ghorkha invallen waagden in Chineesch Tibet,deden de
Chinézen een groot leger derwaartsrukken,
en vöördat de Oost-lndische Compagnie been bj hetschrjven bezigen zj eeneigenaar- middelend tussehen beiden k0n treden,stond
dig alphabet. Vlugtelingen uit Indië bragten de vjand vöôr de wallen van Kathmandoe,
y*
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zoodatde Nepalézen in 1792een smadeljken
vrede moesten sluiten,waarbj hunnenoordeljke grenzen w erden vastgesteld. Hiervoor
zochten zj zich schadeloos te stellen doorde
westeljkegrensdistricten Kamaon enGarwhal
in bezitte nemen.'
In 1801 Ontving de O0stlndische Compagnie verlof voor een gezant,
om zich te Kathmandoe te vestigen. Toen
voûrts tusschen 1804 en 1812 de Engelsche

heestersm etafwisselende,m eestallederachtige
bladeren, in trossen Of aren gerangschikte,
éénslachtige bloemen en eene veelhokkige,
veelzadige zaaddoos. De middennerfder bla-

deren draartaan hare verlenging eenekanvormiqe buls meteen deksel.De 30soorten

van dlt geslae,
ht vindt m en van Madagascar
t0t Noord-&ustraliët op (1e Louisiadengroep
en in Nieuw-caledonië, maar vooral op het
grensdistrictenbjherhalingvan deNepalézen schiereilandMalakka,opSumâtraen opBornéo.
sït
Iz
lt
xop Bornéo groeitalswoekerveelteljden haddenenallewaarschuwingen .Ni.'l#t?zlcrd,
vruchteloos bleven,barstte in 1814 de oorlng plant Op de boomen. Haar krllik of kan is
uit,welke bj hetverdrag van Sigaoelivan 60 Ned.duim lanq,elldekleurlooze inhoqd
4 Maart 1816 met den afstand van Kamaon klet
lrtlakmoespaplerrooden bevat0,920/0of
en Garwhalz,aan Engeland eindigde.In dat minder vastestoFen,hoofdzakeljk appel-en
JaarTverd eenkind van 2Jaarop den troon citroenztlur.N..ACJ'/TA op Bornéo draagt dongeplaatst,terwjldemini
sterBhâma:
%4Tltapqa ker paarse kruiken ter lengte van 40 Ned.
m et de grootste willekeur regeerde,doch ln duim met een geploniden,vleeschxnoden 'and
1837 ten val gebragt en 2 jaren later 0p en een Omvang van 60 Ned.duim.N.(
/.
:JïJeene gruweljke wjze vermoord Nverd. De latoria op Ceylon heeft langwerpig-lancetvornieuwe regéring legde een fellen haat aan m ige,zittend:,gaafrandige bladeren terlengte
den dag tegen de Engelschen en Onderdrukte van 15- Q0 Ned.duim ,eenekruik ter lengte
tevens hetvolk.De Vorst,deVorstin-moeder, van 8 Ned.duim en kleine,groene bloemen.
de Ininister en de troonsopvolger vormden De Nepenthessoorten behonren tctdeplanten,

even zo0 vele partjen.In diedagen (1843) welke dierljke stoFen Opnemen;men vindt
werd Nepalen zjne hoofdstad bezochtdoor doode insecten in de krtliken,en in de wan-

den Pruissischen prins W aldemar.De burger- den van deze alsmedein de daarin aanwezige
oorlog bleef woeden, en de Vorstin-moeder vloeistof heeft men eiwit,kraakbeenzelfstanbehield de overhand.Toen trok Dsjang Pt
x- digheid enz.
'
ltadoer,een jeugdig krjgsman,van degren- N ephelien is de naam eener delfstof
zen naar de hoofdstad, dèed den 14den Sep- uit de klasse der veldspathen. Het V0rtember 1846 zjn 00m ,den eersten minister, toont zich in kleine? hexagonale kristallenj
en31aanzienljkenombrengen,stietdeVorstin kleurloos of gekletlrd,glasglanzig,meteene
van den trpon en bekleedde den z3-.jarigen hardheid van 5,5- 6,en bevat gewoonljk
troonsopvolger met het gezag. In naam van 410d
/O kiezelzuur,350/0 aluinaarde,170/0nadezen nam hj echterzelfde teugels van het tron en 61/:0/0 kali.Men vindthetvooralin
bew ind in handen en behield ze tot aan zjn het syenietin het zuiden van Noorwegen en
dood.In 1850 volbragtDsjang .
hWJ,
lf
%ereene in hetmiasciet in h:t Oeralgebergte.
Nepheliniet is denaam vaneengesteente
reis naar Engeland en begon m eer vriendschappeljke gevoelens Jegens de Engelschen uit de basaltgroep en bestaat uiteen m engsel
te koesteren, zoodat hj hun in 1857 de be- van nephelien en augiet,vermengd metmaghulpzam e band leende t0therstelling der rtlst neetjzer en apatiet, voorts met olivien en

in het noordeljk gedeelte van Audh.Met somtjdsmetanderesilicaten.Hetkomtvoor
rribet sloot hj den 24sten Maal
't 1856 een in hetOdenwald en eldersverdrag,hetwelk aan dekoopliedenvan Nepal

N ephelium Dee. is de naam van een

aanmerkeljke voordeelen bezorgde en dere- plantengeslachtuitdefamiliederSqindaceën.

%éring van Tibett0teeneJaarljkscheschat- H et omvat kleine boom en m etafwlsselende,
tlng van 12000 gulden verpligtte.Daarin werd
echter erkend, dat Nepal leenroerig is aan

gevinde, zelden enkelvoudige bladeren, in

schermen of trossen gerangschikte bloemen
China;trouwenshetzendtom de 5jaarge- en b0l-of eivormige, e'énzadige vruchten.F.

gchenken naar Lhassa, welke naar Peking lappaeenm L. is een boom op Malakka en de
w orden overgebragt.In 1856 ontvi
ng Ds
jang Soenda-eilanden met 5- of l-pariy gevinde
B akadoer van zjn leenheerden titelvan k0- bladeren en meer dan 5 Ned. dulm lange,
ning (Maharadsja),en in 1858 van de K0- eivormige, roode,metzachte stekels bezette
ningin van Engeland de Bath-orde.Eén zoon vruchten, welke onder den naam van ramen twee dochterszjn gehtlwd metleden van boetan w egens haar eenigzinszuur en geurig
het voateljk Huis,zoodat het bewind ge- vrtlchtvleesch gaarne gegeten w orden.N .lonnoegzaanl geYiaarborgd is aan zjn geslacht. ptxzlfx- Camb.is een boom ter hoogte van 9In 1875 TvasDqlWw# Bahadoervan voornemen 12 Ned.el;hj groeitin hetzuidenvanChina
om nogmaals naar Engeland overte steken; en draayts-pari
g gevinde bladeren en ronde,

wegens een val van zjn paard kwam hj
echter slechts t0t Bombay. Hj overleed op
den 25sten Februarj 1877,en het schjnt,
dat wedm*velerlei intrigues t0t verkrjging
van hetgezag worden uitgesponnen.
N epenthes L. of kanneLiesboom is de

naam van een plantengeslachtuitde fam ilie
der Nepentheën. Het omvat halfheesters en

geelachtlg-bruine vruchten, welke desgeljks

genuttigd w orden. N. Zïft'M Camb. is een
boom ter hoogte van 6 Ned.el,00k in het

zuiden van China groejende, met2-tot4parig gevinde bladeren en ronde,roode,bultige vrucllten,in wierw it,doorzigtig vleesch
een bruin zaad gelegen is. Deze vruchten,
in China zeer getrokken, worden o0k we1

NEPHELIUM- NEPTUNUS.
naar Europa vervoerd. Warren S'
t
ufizwd dei)d
N eptunus is van de bekende planeten
vruchtelooze pogingen om dien boom in En- die,welke zich hetverstverwtjderd bevindt
geland aan te kweeken.
van onze Zo11.HareontdekkingwaseenezegeN ephriet is de naam van eene delfstof praal voor de wetenschap. onverklaarbare
uit de klasse der augieten. Het komt storingen in den l0op van de planeet Uranus
voor in digte massa's; het is zeegroen t0t bragten Bessel en andere sterrekundigen op

groenachtig grjsjaandekantendoorschjnend hetdenkbeeld,dat men dieschjnhareonreof mat, in gepoljsten toestand vetglanzig, gelmatigheid moesttoeschrjven aan den insplinterig op de breuk en zoo hard als veld- vloed van eene n0g Onbekendeplaneet.A dams

spaat,meteensoorteljk gewigtvalzongeveer teCambridgeenLeverrlerteParjsgingennu,

3.Hetisbroos,qeefteenheldergeluid,wordt zollder van elkander iets te weten,aan het

voor de blaasbulswiten smeltmoetjeljk t0t werk,Om tlit die waargenomene,raadselacheene grt
jze massa. De nephrietsoorten zjn tige storiugen de plaats der gedachte planeet
neutrale silicaten en komen voor in Turl
tje, te bepalen. Eerstgenoemde deelde reeds in
China enz.Alen heeft ze 0ok Op Nieuw-zeeland, waar de inboorlingen ze t0t wapens
verwerken.
N epom uk ,zie onderJol
tann.

September 1845 aan den hoogleeraar Ckallo

te Cambridge en aan Aiy teGreenwich de
uitkomsten zjner berekenlngen mede, doch
deze werden nietopenbaargemaakt.Niettemin

Nepos(Cornelius),eenRomeinschqeschied- bespiedde Cltallisdeplaats,waarzich volgens

schrjver, was een tjdgenooten vrlend van
Cleero, dffïc'
l,
s en Catulllls en aanschouwde
het levenslicht omstreeks hetjaar 95 vöôr
Chr.in eenderRomeinschemunieipiainOpperItalië.Reedsalsjongelingbegafhjzich naar
Rome,waal-hjzichuitsltlitendwjddeaande
studie.Hj overleedin 28 Of29vöôrChr-,na

de vervaardiging van ondersoheidene geschriften,zooals rchronica''
,eenchronf
llogistshOverzigtderalgemeenegesehiedenis,- p'
Exempla'',
eene soort van zedengeschiedenis van hetR0m einsche volk, in 5 boeken,- uitvoerige

Adams de Onbekendeplaneetbevinden moest;

zelfs vond hj haar, maar teekende ze a1s
vaste ster Op de kaart.Van dit alles kwam
niets ter keunisvan Leverrier,endezem aakte
dell 3lsten Augtlstus 1846 de resultaten van

zjn Ollderzook openljk bt
akend.Volgens deze
moest de massa der nieuwe planeet l
/psnt
lste
van de massa onzer Z0n: haarafstand van
laatstgenoem dhem ellichtrulm 36stralenvan de
loopbaan deraarde,bareexcentriciteit0,10761,
de lengtevalzhaar perihelium 284145'en hare

ware lengte (0p den lsten Januarj 1847)

326032'bedragen,zoodatzj ongeveer33Ovan
l
Celv
evo
ns,be
ch
rjv
inge
nv
Catvi
or.
z
Tt
jllpus
û-te
nbus
va'n
ee
-s
en
een
wer
ka
:n,De
il
s
l
ri
', OnzeZ0nofnagenoeg50tenoostenvandesterd'

waarin hj de levens van beroemdemannen van den Steenbokmoeststaan.GalleteBerljn
beschreef. Dit laatste,16 boeken bevattende, rigtte zjn kjkerderwaartsenvondinderdaad
was in afdeelingen gesplitst,en uitde afdee- de nieuweplaneetnabtjde aangewezenplaats.
ling: rDe excellentibus dtlcibus exterarum Daar zi
j reeds in 1795 door Lalande was
gentium''zjn 23levensbeschrjvingen,en uit waargenomen,doch zonderdat de w aarnem er
de afdeeling:rDe historidslatinis''delevens- vermoedde,dathjeeneplaneetaanschouw de,
beschrjvingen van Cato A'
gp'
pr envanAtticus was men in staatorn uithetbekendegedeelte
bewaard gebleven. Daarenboven bestaan van harer loopbaan hare belangrjkste elementem
zjne hand n0g twee fragmenten van eenbrief te bepalen.W é1 bleek het,dattusschen deze
van Cornelia, de moeder der Gracehen,aan en de uitkom sten der theoretische berekening
haren zoon Cj)'
us. De 25 pvitae'' welk wtj een aanmerkeljk verschil bestond: maar dit
thans n0g bezltten,zjn in een eenvoldigen, getuirt meer voor de moejeli
jkhelddierbeboejenden stjl geschreven. Zj vormen het rekenlng, dan tegen de scherpzinnigheid der
meest algemeene Latjnsche schoolboek voor berekenaars. D e excentriciteit der loopbaan
hen, die een aanvang maken met het lezen

Van

Neptunus bedraagt slechts 0,0084962 of

vanLatjnscheschrjvers,enzjntalrjkemalen ongeveerl/llsdevanharehalvegrooteas,z00uitgegeven.
dat zj,na de loopbaan van Venus,onder al
N epotism us offamiliebeynnsti
yin.qnoemt de planetenloopbanen het m eest nadert t0t
men het stelsel,dat sedert Innoeenti'
tts VII1
vooralde Pausen volgden,Om gedurende hun

den cirkel.Hare llelling op hetvlakderecliptic,a is slee'hts 1047/. D e m iddelbare afstand
bewind aan hunne familieleden (neven,nepotej der planeet van onze Z0n is ruim 30-maalzo0
eerambten en rjkdommen teverschaFen.Dat groot als die der aarde van dat hemellicht,

stelsel:waardoorverdiensteljkepersonenwer- alzoo ongeveer600millioen geogr.mjl.Onze
den mlskend en achteruitgezet,was voortsin

aarde kan t0t die planeet naderen t0top een

zwang bj debewindsliedenvan deRepubliek afstand van 574 millioen geogr.mjlen zich
der Vereenigde Nederlanden en gafer aanlei- van baar verwjderen t0top een afstand van
ding totdeergste misbruiken.Hetnepotismus 626 geogr.mjl.In laatstgenoemd gevalveris dan ook terdood veroordeeld door de pu- toont zj zich met eene middelljn van 2,5'
en in het eerste m et eene van 2,7'/, zoodat
blieke opinie van onzen tjd.
N eptunism us noemt men Op hetgebied haregemiddeldeschjnbaremiddelljndelengte
der geologie het stelselvan hen,diebeweren, heeft van 2,
6',alzoo hare ware middelljn
dat de vervormingen onzeraardkorstdoorhet eene lengte van 8000 geogr.mjl. Deze is
waterzjn veroorzaakt,terwjldeaanhangers alz0o nagenoeg 5-maa1z00 grootalsdie onzer
van het Plutonismus ze toeschrjven aan het aarde; hare oppervlakte is dan 00k 24- en
Vlm r.

haar volumen 104-maa1zoo groot als die der
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door 0nsbewoonde planeet.Zj vertoûntzich Ag
pj
in
l00rrlpz
na,eenedochtervan Germanieus,veraan het uitspansel a1s eene ster van de 7de
vader toen hj 3 Jaar 0ud wasen

of8stegrootte.Haremassa bedraagt1/Ix446ste
t0t l/qccccste van die der zon.Volgenseerstgemeldeopgavezou haredigtheid l/sdevan die
d
er aarde of 11/4devan dievan water zjn.
Omtrenthare aswenteling heeftmen nOg niets

ontving,nadatzjnemoederdoorharen broeder,keizer Cal%t
ula,verbannen was,t0taan
haren terugkeer op vergunning van Claltdius,
zjne opleiding bj zjnetanteLepLda.Nadat

AgrLppina met Claudius gehuwd was,spande
kunnen bepalen, maar haar sidérische 0m- zj alharekrachten in om den zwakkenKei-

loopstjd is164Jaren,285 dagen en 15uren, zrr,diezelfeen zoon had,nameljk Britanzoodat zj in eene seconde 0,76 geogr.mjl slcld, te bewegen, dat hj haren zoon t0t
aoegt.Onze aarde beweegt zich 5,4-maalz0o opvolger z0u benoemen,daarzj zelve heersnel. Niet lang na hetvinden van deze pla- schappjwenschte tevoeren.Hetgeluktehaar
neet, ontdekte Lassellhaarwachterofmaan, dan 0ok, het zo0 ver te brengen,dat Nero
op een afstand van ruim 13 stralen van den in 50 door Claudi'
us geadopteerd (als zoon
Neptunusbol van haar verwjderd en zjne aangenomen),in 51metdedochtervan Claubaan in 5 dagen,21 uren en 4 minuten door- tfïsf,
s verloofd, in 53 met deze in den echt
loopend.- Neptunus,zie Poseldon.
verbonden en door velerlei eerbewjzen aan
N ereus,in deGriekschefabelleerdeoudste Britannéeus voorgetrokken werdjterwjl zj
zoon van Pont%s en Gaea, een welwillende, zich tevens verzekerde van den bjstand der
voorspellende,regtvaardige zeegod Van gevor- Praetorianen.Toen zj alzoo alles had voorderden ouderdom ,was de gemaalvan Doris, bereid,bragtzj Claudiusdoor vergif0m het
eene dochter van Oclanus. Zj schonk hem leven.Nero werd nu doordePraetorianen t0t
50 dochters,bekend Onder den naam van N eraden.Hj bewoont bjvoorkeurde Aegésche
Zee.Hlradls(Hérculés),die van de nymfen
van de rivier Eridanus de verbljfplaatsvan

Keizer uitgeroepen, en vervolgens d00r den
Senaat erkend. In den beginne gehoor-

zaamde hj aan de leiding van zjn leermeester,den wjsgeerSeneea,envan B'
ttrrw,
g,

Nerens vernomen had, greey hem in den den bevelhebber der Praetorianen.De eerste

slaap, kluisterde hem , terwjl hj door het Jaren Van zjn bestt
lurwaren dientengevolge
aannemen van verschillende vormen zocht te zegenrjk vo0r het land,hoewelhj reedsin
ontsnappen,enliethem nietwederl0s,alvorens 55Britannicus doorvergiflietdooden,hiertoe
hj hem den naam ontlokthadvan deplaats, aangespoorddoorAyri
ppina,diedeheerschappj
waar de appels der llesperiden werden be- in plaats van in hare handen indievan Seneea

Tvaard.Zjne dochters,Nveldadige zeenymafen, en Burruszag en in hartstogteljkewoedede
beTvonen zaet hera de diepte der zee,naaar bedrciginguitsprak,datzjBritannée'
asopden
geven gehoor aan den noodkreetderzeelieden troon z0u helpen. Methet Jaar 59 echter
en komen naar deoppervlakte om hen bj te neemtdeonafgebrokenreeksvan zjnewreedstaan.Van haar is, behalve Amphitrite,de hèden en uitspattingen een aanvang. In dat
gemalin van Poseidon (Neptunus),inzonder- Jaarliethj zjnemoeder,in62 zjnegemalin
heid Tltetis,de schoone m oeder van A cltilles, Octaria om hetleven brenqen,- in 64,nadoor de dichters verheerljkt. De Nereïden dat Rome door een gew eldlgen brand in asch
w erden vooral in de havensteden gehuldigd. gelegd was,beschuldigde hj de Christenen
D e beeldende kunst stelt Nerenssteeds v0or vanditfeitendeedhenopdewreedstewjze
alseen grjsaard meteen schepteren o0k wel doodmartelen, - en toen het in 65 bleek,
met een drietand,en de Nerdd
' en als beval- dat eene zamenzwering tegen hem was gelige,luchtig gekleede of naakte maagden,op smeed,rigttehj eenvreeseljk bloedbad aan,
waarbj 0ok Seneeahetlevenverloor.Schaamdol
Xql
nep rjdend.
erlum L. (oleander,laurierroos) is de teloosgafhj zich overaan deergstelosbannaam Van een plantengeslacht uitde familie digheden,om zjnelage lustentebevredigen.
derApocyneën.Hetomvataltjdgroeneheesters Hj verklaarde,datzjnevoorgangersop den
met tegenovergestelde Ofdrietallige,lederach- troon niet geweten hadden, wat hun te doen
tige bladeren,fraaje,groote,in eindstandige stond.Hj ontzag noch zjneeigeneeer,noch
ren,om allesaantegrjpen,wat
b
jge
sche
rmen geplamet
atstekui
blfodr
eme
n enzaden.
langwe
r- dhieemvnaanaranzdjene
pl
zaaddoozen
agende
N.
meeningeeniggenotverschalen
nrlprf
:a Ait.iseen fraajeOost-lndischeheester kon.Daarenboven bezathj eenegrootemate
metljn-lancetvormige,vanûndergeribde,ge- van jdelheid.Hj maakteverzen en deedaan
n de sehilder- en beeldhouwgesplitste #laderen en witte of rozenroode de muziek, aa'
bloemen. In onze streken vindt men alskas- kunst.Inzonderheid zochthjalsoverwinnaar
plant N. Oleander .
L ,een sierljken heester bj de wedrennen,als zanger en alstooneelter hoogte van 2 t0t 4 Ned.e1. Deze groeit
in het zuiden van Europa in de opene lucht,
en men vindthem voorts in het noorden van
Afrika en in Vöör-Azië, met lancetvormige
bladeren en rozenroode ofwitte bloemen.

speler te schitteren.Eerst syreidde hj zjne

vermeende talenten ten toon lnbeslotenekringen en vervolgens in het openbaar. ln 59

stichtte hj de pluvenalia''en in 60 de pNe-

ronia''ofregelm atigterugkeerendefeestspelen,
N ero (Ludus Domitius),na de adoptie welke hem gelegenheid gaven,om alsbeoefeNero Clcl#ïl,
v Drnsns,RomeinscllKeizervan naarderschoone kunsten op te treden.In 66
54 t0t 68 na Chr.,werd geboren den 15den begafhj zich zelfsnaarGriekenland,om 00k
December 37 te Antium.Hj was een zoon dâa'r als wedrenner en zanger den eerekrans
van LW %s Do-ifïfl.
ç Al
tenobarbu en van tebehalen.Zjneverregaandejdelheidbewoog
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hem voorts,teRomeeenpaleis(Domusaurea) de mjnen van Nertslinsk heeftin den laatte bouwen,hetwelk ereen grootgedeeltevan sten tjd opgehouden. Met betrekking t0t
de stad besloeg,en het op eene verkwistende klimaat en plantengroeihoudtdit arrondissewjze te doen versieren. Dit gebouw werd menthet midden tusschen hetvochtige strand
evenwel niet voltooid evenmin a1s het plan en de dorresteppen.De grooteyostwey van
om delandenytevan Corinthedoortegraven. Siberië loopt er doorheen. De lnboorllngen
De voorspoedlge oorlogen,welke onderzjn behooren er in het noorden t0t den stam der
bestuur in Armenië, Brittannië,Daitschland Toengoezen en in het zniden tot dien der
en Judaea werden gevoerd, getuigen van het Mongolen (Boeraeten),doch er hebben zich

beleid zjner veldheeren Snëtoni'
us Tt
zl/ïzl'
M:
en Côrbulo,zonderietsbj tedragen totzjn
roem.NazjnterugkeeruitGriekenlandbarstte
eindeljk in 68 dealgemeene ontevredenheid

vele Russen gevestigd.De stad Nertsjinsk telt
ruim 4500 inwoners en drjft een levendigen

handel met China en Europeesch Rusland;

ook heeftmen in den laatsten tjd pogingen

l0s in Gallia Narbonensis!en Galbawerddoor aangewend,om haar met Peking en de Rusde aldaar aanwezige legloenen t0t im perator sisehe koopsteden aan de Japansche zee in
uitgeroepen.Toen Nerozich verlaten zagdoor regtstreekschen gemeenschap te brengen.

de Praetorianen,nam hj devlugtnaarhet
landgoed van den vrjgelaten slaafPltaonen
bj het berigt, dat de Senaat hem a1seen
vjand desVaderlandsdesdoodsschuldighad
verklaard,liet hjzich den lldenJunj door
eenvrjgelatenedoorsteken.Zjnelaatstew00rden waren:rW elk een grootkunstenaarkomt

Nerva (Maret
lsCoecejus), een Romeinsch

keizer, geboren te Narnia in Umbrië, bekleedde met Vespason'
gs in 71 na Chr.en
metDomitianusin 90 hetconsulsambtenwerd

n
a het vermoorden van laatstyenoemde den
18den September 96 door de zaamgezworenen
t0t keizer uitgeroepen en door den Senaat in

in mj om hetleven!'Hj wasdelaatstevan die waardigheiderkend.Hjverleendeterstond
hetgeslachtJ'
uliwsOJt:l#ï'
l
I,
:derCaesars.Zjne eene algemeene amnestie,verbeterdederegtslevensgeschiedenis werd door ibàèlonius be- pleging,verminderde den drukderbelastingen
schreven. Eene dichterljke voorstelling van en regeerde in het algemeen metbeleid en

dien jdelen en uitzinnigen wreedaard werd zachtmoedigheid. Toen hj Op gevorderden
eeftjd gevoelde, dat hj niet bestand was
g
eleverd door Robert A'
czldlizw in pAhasver l
ln R0m.''
tegen den overmoed der Praetorianen,nam
N erthus,verkeerdeljk Hertlta genaamd, hj Trtfanusaan a1szoon en mederegent,en
eene Germaansche godin,doorTâeitusmoeder overleed in den ouderdom van 66jaren den
der aarde geheeten, was waarschjnljk eene 27stenJqnuarj 98.
N ervlërs is de naam van een Belgiseh
oorspronkeljke godheid der Ingaevonen.Zj
werd door onderscheideneNoord-Duitsehev0l- volk in Gallia Belgica,aan beide zjden der
ken gehuldigd 0n had op een eiland in de Sabi
s (Sambre) gevestigd.Hetwaszeer 00rNoordzee een heilig wold en een heiligen logzuchtig en dapperen in den tjd van O>wagen,waarop zj Van tjd t0ttjd rondtoog sar z0o sterk, dat het50000 man onder de
bj de verschillende stammen om vrede en wapens k0n brengen. Het werd echterin 57
vruchtbaretjden tebrengen.Eerbiedigvolgde vô0'r Chr.iu eenwanhopigen strjd bjna gede priester het omslujerd vaartuig,datdoor heelen al door Caesar vernietigd.
tweekoejengetrokkenwerd.Danvierdemen
Nes (van)isdegeslachtsnaam van onderbljde feesten: de 00rl0g werd gestaakt en scheidene Nederlandsche zeehelden.Wj vermen leqde dewapensaf,terwjloveralkalmte m elden hier:
en veillgheid heerschten, totdat de priester
Jan Jlcpld: van Nes,bjgenaamd Oude àper
de godin had teruggebragt naarhaar heilig- Jaep. Hj was van 1614 tot 1652 bj de Addom. Daarna werd de wagen en zjn toebe- miraliteit van de Maasin verschillendebetrekhooren in een verborgen meerafgespoeld,en kingen in dienst, stond als kapitein onder
de slaven,welkedaarbjdienstdeden,werden het bevel van Tromp en w as in 1639 tegendoor dat meerverslonden (vermoedeljk geof- woordig bj den slag bj Duins.Toen bj in
ferd).Volgenseen anderen mythusisNertltu 1652 in een slag tegen de Engelschen met
eene boot zjn ontredderd schipverlietlontdemoederderAsen (zieX'
@r#).
Nertsjinsk, een arrondissement van de ving hj zjn ontslag,doch werd in 1666 op
Russische provincie Transbaikalië, ligt in nieuw aangesteld t0tkapitein onderdeA'.yJ:r.
Siberië ten oosten van hetBaikalmeerenheeft Hj betoonde bj verschillende gelegenheden
met het arrondissement Tsjita eene opper- eeneongemeenedapperheid en sneuvelde,bj
vlakte van 3734 L geogr.mjl. Het vormt een aanvalder Engelschen,in M aart 1672.eene naar hetnoordoosten hellendehoogvlakte 00k zijn broeder,diedenzelfdennaam droeg,
met uitloopers van het Jablonow oigebergte, maar door het volk Jonge lt
ler Jaep geheeten
wordt besproeid door de Ingoda en Onon, werd,diendedenlandealsscheepsbevelhebber.
:q
sc van .Ne.:, een zoon van Jan
welke zich t0t de Sjilka vereenigen en telt Aart J'lzl.

ruim 28500 inwoners(1871).Hetisvermaard
doorzjn rjkdom van metalen.Uithetrivierzand wasclltmen ergot
ld,- voortsverkrjgt
men erzilver,kwik,tin,jzerensteenkolen.
Van belang iser o0k de zoutziederj aan het
Borsinskmeer, alsmede het aantal minerale
bronnen. Het bezigen van vernordeelden in

Jaeobse de Ox#ere en bjgenaamd de Jonge
Boer. O0k hjdiendeterzee inverschillende
betrekkingen,en werd in Augustus 1652 t0t
kapitein benoemd en in 1662 t0tschout-bjnacht.Hj onderscheiddezich in verschillende

gevechten) klom op t0t den rang van vieeadmiraal en luitenant-admiraal en zag zich
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belast met hetopperbevelbj afwezigheid of laatste d00rhetverdragvanHoenkiar-skelessi
overljden van den opperbevelhebber. Hj (8 Julj 1833) aan hetRussisch staatsbelang.
woonde den Vierdaagschen Zeeslag bj,nam

Voorts regelde hj met goed gevolg debe-

deel aan den togt naar Chattam en aan de trekkingen met Perzië. O0k herstelde hj de
zeegevechten van 1672 en 1673,en overleed, goede verstandhouding van Rusland m et Ennadathj reedseenigen tjd aan land vertoefd geland,en toen door het Franscheministérie
had, omstreeks het midden van September Thiers de Vrede van Europa bedreigd werd,
1693.
wist bj hetyevaar uit den weg teruimen
Jan JJZI:: van Fà#, een broeder van den door de Belglsche zaken bj tradaatvan 19
voorgaande.Hj werd in 1652 luitenant op April 1839 en de Turksch-Egyptische doorde
het schip rGelderland/',zag zich in 1666 be- Londensche Conventie van 15 Julj 1840 t0t

noemd t0t schout-bj-nacht, nam 0.a.deel een goed einde tebrengen,terwjlvoortsdoor
aan den Vierdaagschen Zeeslag en aan de de nota van 10 Mei 1841 bj de vjfgroote
bloedigezeeslagen in 1673,werd in datjaar Mogendheden en den Turkschen gezant de
t0t vice-admiraal benoemd en met een rente- overgebleven moejeljkheden van hetOosterbrief van duizend gulden begiftigd,en over- sehe vraagstuk werden afkedaan.Gedurende
leed in 1682.
de jaren 1848 en 1849 bestuurde Nessel
rode
Nesselrode,isdenaam van eenadelljk deàuitenlandsche staatkunde van Rusland op
Nederrjnsch geslacht,hetwelk reeds in de gematigde wjze?totdat de gelegenheid zich
lode eeuw vermeld w ordt. Een tak van dat
geslacht werd in 1740 Overgeplantnaar Rusland, en de meestberoem de telg daarvan is:
Karel Apùdrf graafvan .
N:.
9:.
:Ir0#e,een be-

aanbood, om door eene tusschenkom st in

toegevoegd aan het Russisch gezantschap te

was eerst vice-kanselier en daarna kanselier

Hongarje Oostenrjk t0teen schuldenaarvan

Rusland te maken en aan deomw enteling een

doodeljken slag t0e tebrengen.0ok wisthj
gaafd staatsman. Hj werd geboren den 14den de verwarring in de Donau-vorstendommen
December1780 teLissabon,waarzjn vader metbehendigheid te gebruiken t0tuitbreiding
Russisch gezantwas.NadathjteBerljnzjne vanden invloedvanRusland.Bjdeoostersche
opleidingontvanqen had,wjddehjzichreeds verwikkeling van 1853 volgde hj eene gevroeg aan de dlplomatie. In 1802 werd hj matigde en vercoenendestaatkunde.Nesselrode
Berljn,vervolgens aan datteStuttgart,en vanhetRussiseherjk,en overleedtePetersin 1805-1806 washj werkzaam a1s zaakge- burg den 23sten Maart 1862.
lastigde te 'sGravenhage en in 1807 als raad
N essus, zie Hêrenlls.
van legatieteParjs.In den 0orlog van Rus- N esten noemt men door de vogels verland tegen Frankrjk sloothjden19denMaart vaardigde broedplaatsen,waarzj vervolgens
1803, gesteund door den baron v0n & eizl, hunnejongen verzorgen.Merkwaardig ishet,
het verdrag van Breslau met Hardenberg en dat elke vogelsoortbj hetbotlwen van het
Soharnhorst, en den 15den Junj van datJaar nesthareeigenaardige maniervolgt.Sommige
te Reichenbach in Silézië het onderstandsver- vogels echter,zooalsm eeuw enenstruisvogels,
drag m et den Britschen gevolmagtigde,lord bouwen geene nesten, andere graven kuiCathcart. In den veldtogt van 1814 volgde len, die zj met m0s en vederen bekleeden,
hj den Kèizer naar Frankrjk en ondertee- doch vele vogels bouwen zeer kunstige neskende den eersten Maart de Quadruple- ten. Daartoe behooren in 0ns Vaderland de
alliantie te Chaum ont. In den nachtvan den wielewaal, de staartmees, de ekster en de
3osten op den 3lstenMaartsloothj,bjgestaan huiszwaluw. Van de uitlandsche vermelden
door de graven Orlow en Paar,een verdrag wj k
%ylvia .
scrftl
ri(r, die twee bladeren met
met den maarschalk M armontwegensdeover- katoen aan elkander naait. De nesten van
gavevan de stad Parjs.O0k ontwierp hj in sommige soorten van gierzwaluwen wordenin

dien tjd alle van de Verbondene Mogend- Oost-lndië a1s eene lekkernj gegeten.- O0k
heden afkomstige nota's en verklaringen, de verbljfplaatsen van anderedieren dragen
alsmedehetOntwerpt0tden VredevanParjs den naam van nesten;men spreektvan wes-

van 30 Mei1814.0? het CongrèsteW eenen pennesten,mierennesten enz.
behoorde hj t0tdelnvloedrijkste leden.Den N esteling,zie Karper.
9denAugustus1816 benoeméeAleœanderhem N estor.Onderdezennaam vermeldenwj:
t0tm inistervanBuitenlandschezaken engedu-

rende40Jaarbekleeddehj diebetrekkingmet
groote bekwaamheid. Hj was de ziel der
Russischediplomatie,waaraan hjdegeljkheid
en vastheid schonk.A1seen jverig voorstander van de Heilige Alliantie vergezelde hj

Nestor, volgens de Grieksche fabelleer een
zoon van Neleus. Toen de zonen van dezen

door Hêraclés (Hérctllés)werden gedood,behield Nestor het leven,doordien hj zich te
Gerenain Messeniëbevond.Hjwerd koning
van Pylus,nam deelaan den strjd derLakeizer Aleœander I op de congressen teAken, pithen tegen de Centauren, aan de CalydoniTroppau, Laibach en Verona. O0k onder sche jagt en aan d
.enArgonautentogt,overkeizer Nieolaas,die hem in 1826 aanzienljke w 0n de Arcadiërs, ondernam een strooptogt
bezittingen in het zuiden en w esten van Rus- tegen de Eleërs en bragt a1s gxksaard de
landverleende,gafhjbljkenvan ongemeene Pyliërs en andere stam men in 90 schepen
geschiktheid als staatsman. M et veel tad naar Troje, waar hj zich nietalleen als
leidde hj de onderhandelingen met hetBrit- krjgsman, maar vooral door zjne welspresche en Fransche kabinetover Griekenland, kendheid en door zjne wjze raadgevingen
glsmede die met de Porte en verbond deze Qnderscheidde.Na den valvan Troje keerde

NESTOR- NET.

hj behouden huiswaarts naar Pylus, waar
vervolgens Tellmaehns hem bezocht,om berigten in te winnen aangaande de verbljfplaatsvan zjn vader.00k nu n0g geeftmen
den naam van Nestor aan een ervaren en
vooralaan een welsprekend grtjsaard.
Nestor,den oudsten kroniekschrjverin de
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de Moederkerk te hereenigen,weshalve erin
1551 onder hen verdeeldbeidontstond bj het
kiezen van een bisschop. Een gedeelte ging
over t0t de R.Katholieke Kerk en vormde
de Geiiniëerde Nestorianen, thans n0g ge-

woonljk ChaldeeuwscheChristenen genoemd.
Zj tellen omstreeks 90000 zielen,erkennen
Slawische taal. Hj werd geboren te Kiew in het gezag van den Paus en volgen de eere1066 en overleed aldaaralsmonnik Omstreeks dienstderGrieksche Kerk,terwjlhun patrihetjaar1146.In 1113 begon hjmethetop- areh gezeteld is te Djarbekr. De Niet-geiinistellen van zjnekroniek,welkeeengeschied- ëerde Nestorianen wonen in Mesopotamië,
kundig overzigt geeftvan de lotgevallen der Perzië en Syrië en beschouwen alleen doop,
menschheid,van denaanvangat't0taan laatst- avpndmaalen priesterwjdingalssacramenten,
jken zich in den echt
genoemdjaar;zj iseene merkwaardige bron terwjl hunne geesteli

voor de oud-slawische gesehiedenis.Deeerste begeven.llun aantalbedraagtongeveer70000.
uitgave dezer kroniek werd bezorgd in 1767 De Indische N estorianen dragen, naar den
door hetArchaeologisch GenootschaptePeters- apostel Tltomas, den naam van ThomasChristenen.De Nestoriaansche monniken en
burqthetwelk beschikken k0n over53 hand- nonnen
schrlften. Eene nieuwe uitgave leverdeMiklovolqen den regel van den heiligen
dïcF
l(1860).Dekroniek isGesehreven in een Antonins. ZIJ hebben een middelpunt in het
overgangsdialect van het oud-slawisch t0thet klooster Hormoz.
ûud-Russiseh.
Nestroy (Johann Nepomuk), een ver-

Nestorianen isdenaam eenerkerkeljke diensteljk kluehtspeldichter,geboren teW ee-

secte, alzoo geheeten naarharen aanvoerder nen den 7den December 1802,studeerde inde
Nestorins. Deze was eerst presbyterin Anti- regteiz, verbond zich als bezitter van eene
ochië en werd in 428 patrlareh te Constanti- fraatje basstem in 1822 aan het tooneelen
nopel. Al dadeljk viel men hem lastig over debtlteerde aan de hof-opera m et zulk een

zjneleer,dathetgoddeljkeen menscheljke uitstekend gevolg,dat hj aanstondsgeplaatst
werd.Twee,Jaarlaterbegafhjzichalseerste

in Jezws ook na beider vereeniging in éên
persoon een eigenaardig karakter behouden
had,zoodat men aKavia niet alsmoederGods
m aar als moeder van Christas moestbeschouwen. Cyçillws, patriareh te Alexandrië, be-

sehuldigde hem,dat hj de beldenaturen in

Christusin twee personen veranderde,en het

Conciliete Ephese(431)verwierp degevoelens
van Nestorins. Hj werd van ztjne waardigheid beroofd en van de eene plaats naar de

andere gesleept, totdathj in 440 in trearige

bassist naar den sehouwburg te Amsterdam ,
in 1824 naar Briinn en in 1826 naar Graz,

waarhjzichweldrauitsluitendt0thetkluchtspel bepaalde en doorzjnevernuftigeinvallen de lieveling werd van het publiek. In
1831 verbond hijzich aan een schouwburg te
W eenen enin1854nam hjerdedirectievan
hetCarltbeaterop zich.Hj overleedte Graz
den 3lsten Mei 1862. Hj onderscheidde zich
door eene oorspronkeljke en humoristische

Omstandigheden Om hetleven kwam . Niette- voorstelling der karakters en wistin hetlaag-

min bleef de strjd over zjne leerstellingan komieke het lachwekltende treFend na te
n0g we12 eeuwen woeden.De secte der Nes- bootsen.Van zjnetalrjkekluchtenvermelden
torianen, in 435 in Syrië ontstaan, vlugtte wj:rDe< gefihlvolle Kerkermeister''
,- rNavoor de vervolgingen der heersehende K erk gerl und Handsehuh''1- oDerböseGeistLum naar Perzië, Mesopotamië en Arabië en be- pacivagabundus'', - DEulenspiegel'') - pZu
hield naar hare voormalige woonstedeennaar ebener Erde und im ersten Stock''- rTalis-

hare taal den naam van ChaldeeuwscheChris- m an'' - pMëd'laus derVorstadt'
'- rEinem
tenen.Op hetConcilie te Seleucia(500)brag- 'Jux willer sich machen?- rNur Ruhe'',ten ztj hunne leer,voor zoover deze van dle Freiheit in Krëhwinkel'' - Schlimme Buder KatholiekeKerk afweek:Opbovengem elde ben'',- DAuwehmeinKopf'')- en DUm sonst''.

wjze ter tafel, en Omstreeks hët Jaar 544 N et (omentum) noemtmen eene eigenaarontvingen zj eene kerkeljke wet van den dige voortzetting van hetbuikvlies.H etgroote
bisschop aVar HJJ. Als vertegenwoordigers
van eene w eleer in Antiochië, Edessa en

net,eene voortzetting van hetbekleedselvan
de m aag,de miltendendikken darm ,bestaat
Nisibis bloejende godgeleerdheid,tevens als uit2 platen van hetbuikvlies,welkedigt0pbeoefenaars der wjsbegeerte en der genees- eenliggen en van vaten envet netvormigd00rkt
mdehaddendeNestorianeu oenbelangrjken sneden worden;hethangtvan de groote bogt
invloed op de gesc,hiedenis der beschaving, van de maag alseengordjn tusschendebuiken velen van hen bekleeddellonder de Ara- wanden en de dunne darmen totaan het bekbischeheerschappj aanzienljke 3taatsambten. ken naar beneden.Het kleine %df,eene voortIn de lode eeuw echter werd hun toestand zetting van het buitenste bekleedsel van de
minder gtmstig;sedertdien tjd kwjndede maag en de lever, gaat van de kleine bogt
wetenschappeljke geest dezer secte,waarna van de maag naar achteren en naar boven,
eindeljk Tamevlan haar in geheelAziëver- zoodat het de maag met het ondervlak van
nietigde, zoodat slechts een gering overschot de lever verbindt. Voorts vindtmen aan den
de wjk nam naarhetgebergtevanKoerdistan. dikken darm n0g onderscheidene netvormige
Voorts werden onder verschillende Pausen aanhangsels,waardoorde onderlingewrjving
pogingen aangewend,om de Nestorianen met der ingewanden wordt verhoed.
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NET- NETELZUCHT.

'Ietel (Urtica .
5.) is de naam Van een d.elhoog.De bladeren zjnkortgesteeld,
plantengeslacht uit de familie der Urticaceën, Ne
hartvormig, gespitst en grof gezaagd. De
welke vooral in de keerkringlanden te huis bloemen zj'
n z-huizig. M en vindt deze plant
behoort.De bloemen zjn één-oftweehuizig, niet alleen in de nabjheid onzerwoningen)
en de soorten van dit geslacht kruiden,half- vooral in tuinhagen, maar 00k in hetkreuheestersen heesters.Debladeren zjn in den pelhout,aan den rand van slooten enz.Men
regel tegenoverstaand, onverdeeld, gaaf- of h:eftJavaansche soorten,zooals U.t
sfyzzl'
lllzld
zaagvormig en 3- t0t s-nexvig. De parige L.n I.en U.lrezlfitsq
si-tz .Bl.,wier brandharen
steunbladen zjn afvallig.Debloemen vormen geweldig sterk branden,en de oost-lndische
okselstandige aren en ztjn onaanzienljk.Het U.crdzlgfllflRozb.verwektweleenseenenegen-

manneljk bloemdek isregelmatig en s-deelig daagschekooxts.W jgevenhierbjafbeeldingen
envan 4meeldradenvoorzien.Devrotlweljke vantweestengels(Jenb)opl/sdedernatuurljke
bloem heeft4 ûpstaande bladexen;debuitenste grootte,vaneenemanneljkebloem (c)opeene
zjn zeer klein en ontbreken sûmtjdsgeheel zesvoudige groottervan eene dergeljke geen al.De binnenste daarentegen zjn veel slotenebloem (#),vaneenevrouweljkebloem
grooter en wel eens sappig.Het vruchtbe- (e4, beide desgeljks op zesvoudige grootte.
ginselisvrj endraagteen zittendenstamper, De netelsoorten leveren zeerfi
jne plantenveen de vruchteindeljk islangwerpig,zamen- zels,geschiktt0thetvervaardigenvankeurige
gedrukt en naaktofmeteen htllsel bekleed. geweven stoFen,bjv.vanhetbekende netelTot de éénjaxige soorten behoort de kleine doek.
brandnetel(U.urensL.
4,eenekleine,brooze N etelzuchtofnetelkoorts(febrisurtiearia))
plantmet eironde,zaagtandige bladeren,w ier bi
9 hoogeren graad porselelnkoorts (urticaria
steel z00 lang isalsdebladschjf.De steun- porcellana)genaamd,iseenehaastige,koortsige
blaadjeszjnljllvormigenstomp.Debloemen uitslagziekte. Zj vertoont zich met breede,
'
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De netel.

zjn paarsgewjs ofin trossen gerangschikt, platteknobbeltles,diehetvoorkomenhebben
en manneljke en vrouweljke bloemen staan a1s Waren ZI
J
** door brandnetels verûorzaakt.

naast elkander. Deze plant is een lastig 0n- M eestal ontwaart men ze vooralop de borst
kruid, dat zich op bebotlwden grond overal en dearmen,terwjlzjgrootejeukteveroorverheft.Zj bloeitvan heteindederlente t0t zaakt.Zj, die eene Wne huid hebben,zjn
aan den herfst.Te voren heeftmen hetkruid er het meest vatbaar voor.Gewgonljk gaat
en het zaad als geneesmiddelgebruikt;o0k zj met koorts vergezeld,en zj kan weken
heeftmen de plant met hare brandharen wel- lang dageljksopkomen en verdwjnen.IntuseenB aangewend ûm verlamde ligchaamsdeelen sehen is zj niet gevaarljk.Zj ontstaat bj

te prikkelen. De Jonge brandnetel kan als prikkelbare gersonen veelalbj verkoudheid,
groente worden gebruikt en men bezigt dit na het nuttlgen van kreeften, aardbeziën,
gewasvooral00k totvoedselvoo1.Jongekal- zeevisch,mosselen enz.,alsm ede door heftige

koenen.Denrooteàrcsdlefel(U.dioica Z.)is gem oedsaandoeningen. M en kan er nietveel
een overbljvend gewas met een kruipenden meer aan doen,dan yogingenaanwenden Qm
wortelstok. De stengel wordt weleens 11/: door wasschingen de Jeukte te verminderen.

NETHENUS- NETTEN.

10:

N ethenus (Matthias), een verdiensteljk Hj overleed teKolberg den 19denJunj1824.
Nederlandsch godgeleerde,geboren teSuchtele
Nettement tAlt'
1
'ed François), een verin hetland van Gulik den27stenoctober1618, diensteltjk Fransch schrjver,geboren te Pa-

studeerdeteHarderwjk,DeventerenUtrecht, rjs den 22sten Julj 1805, plaatste in 1829
werd proponent en meester in devrjekun- beoordeelingen van letterkundige werken in
sten en aanvaardde in 1646 de betrekkingvan den ))Universel' en l
everde vervolgens 0gpredikant td Cleef en in 1654 die van hoog- stellen van gemengden inhoud in de pQl10t1leeraar te Utrecht. Hj mengde zich in de dienne''en in de rvariétés du lundi''. Na de
kerkeljketwisten van diedagenengingzich Julj-omwenteling washjwerkzaam aan den
in een geschrifttegen M aresi'
uszoozeertebui- Monde'' en aan de rGazette de France''en
teninscheldwoorden,dathjin1662Ontslagen leverde daarin eene beoordeelendegeschiedenis
werd.In 1669 Ontving hj een beroepalspre- van het nlollrnal des Débats''? later afzondikant en hoogleeraar naar Herborn en bleef derljk verschenen onder den tltelvan rIliserwerkzaam totaan zjn dood,den gden0c- toire du Journal des Débats (J838,2 d1n)''.
tober 1686.Hj was een lnan van een hard- Na de Februarj-revolutiestichttehjhetdaqnekkig en onverdraagzaam karakter,die stjf blad: plu/opinion public/',hetwelk de legitlen sterk staande hield, dat Adam niet zalig mistischebeginselen verkondigde.Hjzagzich
was geworden.Van zt
jnetalrjkegeschriften voorts afgevaardigd naarhet W etgevend Ligvermelden wj:rDissertatio detranssubstanti- chaam.Intusschenzeidehjnadenstaatsstreek
atione'',- !Dissertatlonesde conditionataseu
m edia in Delscientia,,,- pDe gratiaD ei,,,-

het Openbaar leven vaarwel en overleed te
Parjs den 15den November 1869.Van zjne
Xln EpistolasadTimotheum (1655)'',- rrrrac- overige geschriften vermelden wj:pllistoire
tatus de interpretatione Sacrae Scripturae de larévolut
ion dejuillet(1833,2 d1n)'',(1675)'',- en rsamuelisRhetorfortiexamen rHistoire de la littérature française sous la

Arminianismi(1668)'/.
Regtauration (1853,2 dln;3dedruk,1874)'',N etscher (Casper),een verdiensteljk Ne- Histoire de la littérature française sous le
derlandsch schilder,geboren te Heidelberg in gouvernementdeJuillet(1855,2d1n;2dedruk,
1639, vertrok reeds op tweelarigen leeftjd 1858)''
,- rllistoire delaRestauration(1860met zjne saoeder naar deNederlanden,ont- 1872,8 dln)'',- rvie de madame la marving onderwjsvan Xoster te Utrechten van quise de la Roche-lacquelin (1858;2dedruk
Teçbwrg te Deventer,begafzich,toen hj 30 1865)'',- gllenrideFrance,ou histoiredes
Jaren 0ud was,op reisnaarItalië,maartrad Bourbonsdelabrancheainée (1845;3dedruk,
te Bordeatlx in hethuweljk meteene dochter 1872)'', gvie de Marie-TherèsedeFrance,
van den werkttligkundige Godin uit Luik en t
'
ille de LouisXVI (1842;3dedruk,1872)''
,
vestigde zich te'sGravenhage,waarhj por- - en pllistoirede laconquêted'Alger(1856;
tretten van vorsten, diqlomaten enz.en een 3dedruk,1870)5'.
aantalgenrestukken schllderde.Hj verwierf N etten (Cornelis Anthonie Geisweitvan
daardoor een aanzienljk vermogen en over- der),e0n verdiensteljk Nederlandsch krjgsleedin1684.Menheet'
tstukkenvanzjnehand kundige,werd geboren den 19denJulj 1772.
in de muséa te Dresden en te Miinchen,als- Hj nam reedsin 1787 dienstalskadetbjhet
mede in het LouvreteParjs.Te '
sGraven- regiment infanterie van Salm, werd bj de
hage vindt men op het Mauritshuis van hem

bemagtiging der vôôrposten van Amsterdam

eene schilderj met zjn eigen portreten dat gewond en gevangen genomen,begafzich vervan zjne vrouw en doehter,en in het Trip- volgensnaarhetOostenrjkscheleger,om tegen
penhuis te Amsterdam het portret van Con- de Turken te strjden, en zag zich in 1794
.
sflzlïï
/zlIlàyyltens,alsmedegEene dame,bezig geplaatstalskadetbj hetregimentkaribiniers
met het toilet van haar kind''.- Oûk zjne ln Nederland.In 1799 werd hj 2de luitenant
zonen Tlteodooren Oonstantqnse,
hilderdenuit- bj de kavallerieen in 1806ritmeester,eerst
bj de garde2 later bj de hussaren,vielbj
muntende portretten en genrestukken.
Nettelbeck (Joachlm), een tlitstekend den aftort u1tRusland,nazwemmende over
burger van Kolberg,aanschouwde aldaar het de Bereslna te zjn getrokken, gewond in
levenslichtop den zostenSeptember 1738.Van handen der Russen,doorreisde a1s krjgsgezjn 15de t0t zjn 45stejaarvoerhj ter zee vangene een grootgedeelte desrjksen heren bezocht bjna alle wateren van Europa. kreeg na Nederlandsverlossing zjnevrjheid.
Bj de belegering van zjne geboorteplaatsin In 1814 kwam hj alsmajoorin Nederlandden Zevenlarigen Oorlog maakte 11j erzich sche dienst en zag zich in 1815 geplaatstaan
verdiensteljk alsadludantderburgerweeren het hoofd van hetkavallerie-onderwjsteDelft.
in 1764 was hj korten ttjd in Prtlissische Zeerveelheefthjbjgedragen t0tverbetering
dienstterzee.In 1782 vestigdehjteKolberg der paardenfbkkerj.Hj werd bevorderd t0t
eene brandewjnstokerj enwerderweldra lid den rang van generaal-majoor derkavallerie
van den gemeenteraad. A1s zoodanig maakte en Overleed teDelftden 27stenMei1847.Hj
hj zich vool.
albekendin 1807,daardeenergie was ridder van de Orde dei.Unie en van die
van den grjzen Nettelbeek de stad redde,die van denNederlandschen Leeuw.00k heefthj
door de Franschen belegerd werd.Toen ein- eene lange reeks van werken over militaire
deljk na den Vrede van Tilsitdebelegering aangelegenheden geschreven, waarvan wj
opgeheven werd,ontving bj van den Koning slechts enkele zullen noemen,te weten:sA1de vergunning om deadmiraalsunifbrm te dra- gemeen zamenstel der militaire pligten,kungen en in 1817 een Jaargeld van 200 thaler. dighedenendienstverrigtingenenz.(1803)'',-
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XGrondbeginselen derkrjgswetenschappen en
vandenkrjgsdienst(1806)'',- nonderrigtvoor
de ligte troepen enz.(1808)'',- nBjzonder
onderrigt in de handgrepen te jaard (1807;
2dedruk,1829)''
,- monderrigtlnhetschieten zjdleweer(1808,en latern0g5-maal)''1Debalonetschermkunst(1832)'',- pBeknopte
handleidingt0tdepaardenkennisenz.(1818)''
,
Karel XII en Napoleon oftafereelen en
v
ergeljkingen uithunne krjgstogten (1827)''
,
en pDe Veteraan of'krpgsbedrjven der
NederlandeninBelgiëenderRusseninTurkje
enPerzië(1837,2d1n)''
.Hjheeftdaarenboven
zoovele opstellen in tjdschriften geplaatsten
zulk een aantal handschriften nagelaten,dat
men verbaasd moet staan over zjue werkzaamheid.

N etto is een Italiaansch woord,hetwelk

(bjv.puntc))zich op de regterhelft(w)van
het netvliesafspiegelt.
Een microscopisch onderzoek leert,dat de

bouw van hetnetvlieszeerflneningewikkeld
is.Men onderscheidtdaarin verscheidenelagen

tflg, 2,350-maalvergroot).Eerst, nameljk
het digtst bj het vaatvlies,heeftmen eene
laag (2) van lange) loodregte, doorzigtige,

l

B

)

zuiver beteekent, en staat tegenover bruto of

ruw.Men spreektbjv.van denetto-opbrengst
eener onderneming en bedoelt dan de zwlvere
fzlïzlyf na aftrek van alle kosten,- alsm ede

)

van een netto-gewigt)nameljk vanhetgewigt

der koopwaar zelve na aftrek van dat der
vaten,emballages enz.
N etvleugeligen (Neuroptera),ziePeesvlehqeligen.
N etvlies noemt men een vlies van zenuW en, hetwelk de achterste helf
'tvan den 00gaypel bekleedt. Het vertoont zich alseene
ultbreiding van de gezigtszenuw ,die aan de
achterzjde den oogappel bereikt en als het
war
e den steelvormt waaraan dezebevestigd
@
1S.De plek,waar zich de gezigtszenuw met

,

c
o

t! $
t

q
'

j

'

,

,

z-t
w

t

-

den oogapyelvereenigt,ligtechterniettegenF1-ï.-.
O
overhetm lddelpunt van hethoornvlies,maar
meer naardezjde van den neus(f1g.5),en digtbj elkaâr geplaatstestaafjes(l),waardaar die zenuw zich naar alle kanten geljk- tusschen men Qeschvormige ligehamen (:)aanmatig uitbreidt, loopt zj naar den kantvan treft.Daarop volgtdebuitenstekorrellaag(#),
den neus hetverst naarvoren.Onsgezigtsveld wel
ke uit kleine,ronde,eeniqzinshoekige

ontvangt hierdoor naar de buitenzjde meer cellen bestaat) welke met tle blnnenste korb
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ruimte. Alle zigtbare VoorWerpen spiegelen
zich at'op 0nsnetvlies evenalsop degevoelig
gemaakte plaat der photographische camera
obscura, en we1z00,dat,wanneer men van
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e1k voorwerp eene regte ljn naarzjn beeld
op het netvlies trekt,al deze rigtingsljnen rellaag (D) verbonden zjn door evenwjdig
elkander in één puntkruisen (ig.1)jhetwelk loopende vezels (e). Daarop volgtde zenuwF) en eindeljk devezellaag (F).
zich nabj het middelpuntvan het 0og be- cellenlaag (.
laatste is zamengesteld uit de straalvorvindt.Hieruitvolgt,datalles,watregtsvan Dmiegzeui
tgebreide en netvormig verbondene ve0nsgelegen is (bjv.yuntb),zichopdelinker

helft Lm), en wat llnks van 0nsgelegen is zels der gezigtszenuw. Hieruit bljkt, dat
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tusschen deze vezels en debovenstestaafles deelen, met hunne Snetaklesin de zenuweenegeleidende verbinding bestaat,zoodatbj laag doordringen en zich gedeelteljk in een
pxikkeling dierstaafjes deindruk naardeze- net van haarvaten verliezen. De aderen van

nuwvezels wordt overgebragt en door middel dit net verbinden zieh.weder t0t stammen,
der gezigtszennw de hersenen bereikt.
die naast de slagaderstammen voortloopen en
Het gedeelte, hetwelk tegenover dc pupil zich ten laatste t0t ééne ader vereenigen,
gelegen is,verschiltaanmerkeljk van de ove- welke met de gezigtszenuw het0og verlaat.
rige deelen van hetnetvlies.Hetisgeelachtig In de bovenste lagen van hetnetvliesheeft
gekleurd en draagt om die reden den naam men echter geene vaten.
van de gele vlek.
Het netvlies is
De bovenste laag
evoeliq voorhet

heeft er talrjke

Qeschvormige ligchamen. De 0nderste laag, die
der zenllwvezels.
ontbreektergeheel

en al, daar zj

+

llcht;zjne ongevoeligheid, bjv.
bjdezwartestaar,
veroorzaaktblind-

heid. Terwjl de

'

$

v6ôr de gele vlek

uit elkander wj-

ken,dezevanalle
kanten om geven
en zich eerstaan

de andere zjde
dier vlek weder
vereenigen,zooals

1,

in fg.3 bj ver-

g
rooting is afyebeeld. Men zlet
hier bj a de gezigtszenuw en bj
b de gele vlek.
Dewjlbtjdegele

l?

vlek de laag der
zenuwvezels ontbreekt en tevens
b
jer vl
heek
t de
midoveden
di

lichtstralen, van
de verschillende
Punten van 'een
vooxwerp uitgaande, zith op het
netvlieB vereenigen, ondervinden
de verschillende
punten van dit
laatste, naar gelang van de kleur
en de verlichting
van gem eld voorw erp, een zekeren pxikkel,welke
doûrde vezelsder
gezigtszenuw de
hersenen bereikt.
De lagen van het
netvlies vervullen

Fig. 6.
daarbj eene verschillende :01.Het
rige lagen minderdik zjn,ontstaater eene bljktnameljk,datlletgeheele netvlies,m et
holte,denetvliesgroefgeheeten.Destaafleslaag uitzondering van de bovenste laag,ongevoebestaathiergeheeluitieschvormigeligchamen. 1ig is voor het licht, zoodat de overige
lagen slechts dienen t0tvoortplanting en wel-

ligt tot wtiziging van de indrukken,door de

V-.V
y
)

6 Z

Pig.5.

eexste laag ontvangen.Vandaar dathetpunt
van het scherpste zien gelegen is in de
gele vlek en wel in bovenvermelde holte,
waar zich enkelQeschvormige ligchamen bevinden.Om bovengemelde ongevoeligheid te

bewjzen,bezigtmen devolgendeproef.W an-

neermenhetregter0ogsluitenhetkrqis(;g.4)
vöör hetlinkero0q brengt,dan zietmen de
zwarte schjf onduldeljk aan deregter zjde
liggen.Verwjdertmen nu hetboek van het
oog,dan ziet men weldra de scht
jfverdwjnen,terwjlzjbjmeerdereverwjderingterugkeert. Is nu ;g.5 eene afbeelding van de
doorsnede van het linker 00g,dan ontwaart
men,dat het beeld van het krlis ontstaat in

de netvliesgroef(J),terwjldatvan hetkrqis
Daardoor bljkt dus, dat deze laatste onge-

Juistop deintredevan de gezigtszenuw valt.
vnelig is.Alleen de bnvenlaag metde gtaabes

en Qeschvormige ligchamen,welkt op de ge-

Voorts bevat hetnetvliesin zjne binnenste zigtszenuw ontbreken, daar deze een weg

lagen n0g bloedvaten en eene soort van bind- baantdoor de netvlieslagen,isalzoo gevoelig
weefsel.Eeneslagader,die met de gezigtsze- v00r den lichtprikkel.
nuw in het00g doordringt,isgesplitstin 4 of
Brengt men voorts ter zjde van hetooq,
5 takkqn,welke zich verder straalvormig ver- terwjldit laatsteregtuitsàart,een lichtln
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beweging,dan ontwaartmen in het verlichte
gezigtsveld de bloedvaten van het netvlies,
omdat die bloedvaten eene schaduw werpen
op de gevoelige bovenlaag. Is in flg.6 het
lichtz0o geplaatst,datdaarvan in ceen beeld
ontstaat op hetnetvlies, dan zendt dit beeld
wederom stralen uit, die het overig gedeelte
van het netvlies verlichten.Js voorts a eene
ader, O n zal deze eene belemmering opleveren voor die lichtstralen en eene schaduw
veroorzaken op de daarachter gelegene net-

Neuchâtel. Het aantal inwoners bedraagt er

ongeveer 100000; zj zjn meerel
zdeels van

Fransche afkomst, daar het aantal Duitsche

huisgezinnen gesteld wordtop ruim 130/0.Te
voren bevonden zich in ditProtestantscheland
slecht 3 R. Katholieke gemeenten m et 1600
zielen, doch thans vindt men er reeds 11345

R.Katholieken. Men heeft er vooral trLa

Chaux de Fonds, Le Locle en Neuchatel,

terwjlde districten Boudry en Valde Ruz
nagenoeg uitsluitend doorProtestantenworden

vlieslaag,en dezeschaduw wordtbj deaan- bewoond.De bergbewoners,eennjveren begewezene proef waargenomen. Hieruit volgt wegeljk volk,bemoejen er zich het meest
aldadeljk,datdegevoeligenetvlieslaagachter met de staatkunde,terwjldearistocratische
devaten moetliggen,terwjlmenvoortsdoor wjngaardbezitters veelmeerkalmteaan den
deze proef den afstand tusschen de vatcn en dag leggen. Allen echter onderscheiden zich
die gevoelige laag bepalen kan. Het is nict door een fraajen en krachtigen ligcbaamsm0ejeljk tebegrjpen,datmen dien afstand bonw , door uitm untende gaven des geestes,
berekenen kan, wanneer men opmerkt,hoe- doorjveren oppassendheid4ztjgenieten dan
veel de verplaatsing der schaduw op hetnet- 00k in het algem een eene zekere mate van

vliesbj debekendebewegingenvanhetlicht- welvaart en zjn zeer gezellig en beschaafd.

Trouwens dit canton heeftonderscheidene begeve
Nnd volrwerpbedraagt.
euchatel ofNeufehatel,O0k welNew roemde kunstenaars en geleerden opreleverd.
dpsfzrç geheeten, een canton der Zwitsersche
.

HetOnderwjs iserop goeden voetlngerigt;

Republiek, grenst in het noorden aan Bern, hetis kosteloos, maarer bestaat tevens leerin hetzuiden aan W aadt en inhetwestenaan pligf. Behalve vele scholen van lager onder-

Frankrjk,terwjlhetin hetzuidoosten door wjs heeft men er een gymnasium en eene

de Thièle en het Meer van Neutbhatel ge- académie te Neuchâtel,industriescholen te La
scheiden is van Bern, Freiburg en W aadt. Chalx de Font
ls en LeLocle,eenseminarium
Het heeft eene oppervlakte van ruim 141/2 L tePeseux enz.Erzjn kloostersen deR.Kageogr.mjl.Debodem behoortert0thetJura- tholieken behooren ert0thetbisdom Lausannegebergte, dat zich uit de smalle kustvlakte Oenève.Hetcanton isin 6 districtenverdeeld.
van het Meer verhef't,zoodat het land verVolgens de tegenwoordige grondwet (van
deeld wordtin hetvlakke,metwjngaarden 21 November 1858,schoon laterin eenige ar-

bedekte Bas(Benedenland)ofVignoble(W jnland) en in de Montagnes.De spiegel van
reeds vermeld M eer ligt 435 N ed. elbaven
de oppervlakte derzee,docherzjnJuradalen,

die zich t0t 1000 Ned.el en Juratoppen,die
zich ter hoogte van ruim 1400 Ned.verheFen.

Ditcantonbehoorthoofdzakeljkt0thetstroom-

tikelen gewjzigd)vormthetcanton Neuchâtel
een democratisehenvrjstaat.Desouvereiniteit
berustbj het volk.Gewaarborgd zjn er:geljkheid voor de wet, onschendbaarlteid der
persoonljke vrjheid, van dewoning en van
den eigendom ,vrjheid van drukpersen van
petitie,hetregtvan vereeniging,vrjheid van
vestiging en van ntjverheid. De wetgevende
magt is bj den Grooten Raad,welkevoor
den tjdvan 3jaarregtstreeksdoorhetvolk

gebied van de Thièle en voor een klein deel
tot dat van de D oubs.Hetklimaatisernaar
gelang der hoogte van. den bodem zeer verschillend. Er wordt op verre na nietzooveel verkozen wordt,en we1éénlidop1000zielen.
graan verbouwd als debevolking noodigheeft. Verkiesbaar isieder kiezer,die den Ouderdom
ln de lagere streken oogstmen uitmuntende van 25 Jaar bereiktheeft,behalve de geeste-

goorten van wjn.Op de bergen bloeitdevee- ljken,de staatsraden en de plaatsvervangers
teelt en in de dalen 00k de landbouw.Bj der staatsraden in dedistricten.Stemgeregtigd
Travers heeftm en eene asphaltlaag ter dikte iseriederburgernadathj zjn zostelevensvan 6Ned.el;zjligttusschendekalkbeddin- jaar bereikt heeft,alsmedeiederdie erzich

g
en deronderstekrjtvormingenheeft,naar
m en meent, eene ultgebreidheid van 20- Of

vestigt,nadat3 maanden sederthetinleveren

zjnerpapierenverloopen zjn.DeGrooteRaad

30000 D Ned. el. Eerst werd erhet asphalt kondigtw etten af,legtbelastingen0p,bepaalt

opgedolven ter bereiding van teeren wagen- de noodige uitgaven, scllrjft leeningen uit,
smeer,thans echterbezlgtmen hetom straten steltdebegrootl
ngendebezoldiging derambteplavejen.In de hoqgdalenheeftmenveen: tenaren vast,beslistOver geschlllen tusschen
ennabj destadNeuchateluitmuntendenbot
lw- de uitvoerende en de regterljke magt enz.
steen. In Val de Travers wordt veelc110c0- De uitvoerende magt is ln handen van een
lade vervaardigd, en in het gebergte is de voor den tjd van drie Jaren gekozen staatsuurwerkmakerj een belangrjke tak van be- raad (Conseil d'état) van zeven telkens herstaan.U urw erken werden in 1874 ten getale kiesbare leden.De voorzittervan datligchaam
van een millioen afgeleverd, t0t eene geza- wordtiederJaar doorden GrootenRaad bemenltjke waarde van 20 millioen franes.Ook noemd.Iederander bezoldigd ambtis metdat
maaktm en eruitm untende chronometers.M en
heeft er met veel moeite en groote kosten
spoorwegen aangelegd door de bergstreek,en

talrjke stoombooten bevaren het Meer van

van staatsraadonvereenigbaar;deverschillende

staatsraden bevinden zlch aan het hoofd der
afdeelingen van bestuur en hebben in deW etgevende Vergadering eene raadgevende stem.

NEUCHITEL.

huldigd.00k Lodeœi;k XIV erkendehem bj
den Vrede van Utrechtalszoodanig,en daarmedewasdestrjd beslecht.Neuchatelbehield
onderdePruissischeheerschappjzjnkarakter
terwjldejury in strafzaken voorziet.Dege- als leenroerig goed. Nadat voorts Frodrok
meenten en zedeljke ligchamen zjnverzekerd FGIleJzlIII bj hetVerdrag van Parjsvan
De regtsbedeeling geschiedt er gedeelteljk
door vrederegters en gedeelteljk door regtbankenqde eersten worden door hetvolk benoemd, de laatsten door den Grooten Raad,

van den eigendom hunner bezittingen en m 0- 15 Februrj 1806 Neuchâtel aan Napeleon I
gen deze besturen onder hettoezigtvan den hadafkestaan,schonk deze hetaan Bertkier,
Staat.De betrekking van den Staat t0t de waarna hetverpligtwaseen batallonsoldaten

verschillendekerkgenx tschappenisbjdewet te leveren aan het Keizerljk leger.Naden
geregeld.Dezelaatsteerkentgeenegeesteljke eersten Vrede van Partjsdeed Bertltiervoor
vereeniging, welke onafhankeljk ls van de eeneljfrentevan 34000thalerafytandvanhet
volkssouvereiniteit,en ieder kerkgenootschap

Vorstendom ten behoeve van den Koning van

heeft vôôr zjne vestiging in het canton de Prnissen, en deze gafden 18den Junj 1814
uitdrukkeljke en tevensopzegbarevergunning aan hetVorstendom eenedergeljkegrondwet
ls die van Genève, waarna het den 19den
noodig van den Grooten Raad.Dealremeene a
beweging om herzieningdergrondwetlndemo- Mei 1814 als zlste canton in hetEedgenoot-

cratische rigting,diezich sedert1863 inZwit- schap opgenomen werd.Toen voortsna 1830
serlandopenbaarde,ist0tditcantonnietdoorge- de Zwi
tserschecantonsvrjzinnigeinstrllingen
drongen. De inkomsten der schatkist bedroe- verlangden, ontstonden 00k in Neuchatel0n-

gen erin 1875bjna 2 en deuitgavenruim 2 rustigebewegingen.Men beyeerdeereenW et-

gevend Ligchaam. De Konlng van Pruissen
millioen francs.
Te voren was Neuchâtel een bestanddeel gaf gehool'aan dien wensch;den 13den Mei
van het Bourgondisc,
he rjk en werd hiermede 1831 verscheen er de nieuw e stadhouder, gein 1033 aan Duitschland toegevoegd.In 1288 neraal von T/kel,en denlldenJuljhieldhet

beleende keizer Rndol
fI graafJan van O1clons met Neuchâtel,en volgens Bourgondisth
gebruik vervieldatleen bj hetuststerven der
manneljke 1jn aan devrouweljkeen denakomelingen van deze. Nadat Neuchâtelalzoo
achtervolgens in het bezit was geraaktvan 3
geslachten,kwam hetin 1504 aan het Fransche Huis Orllans-l/n-quevllle,dat hett0t in
1707 behield.'regen heteinde der 16de eeuw

W etgevend Ligchaam zjne eerstevergadering.
In 1834 deed Neuchâtelop den Landdag het
voorstel, om den Bond te verlaten en alleen

deelte bljven nemen aan de gewaarborgde
onztjdigheid van Zwitserland. De Landdag
verwierp datvoorstel,en na dien tjd kwam
Neuchâtel steeds in verzet tegen de politiek
der grootere cantons.Toen voorts deLanddag

van 1847 alle belangrjke vraagstukken van
en later bj den Vredevan Munsterwerd het den dag,zooals de verbanning derJezuïetenj
er
alsljk
eenvavnrj
onkend
afhanke
hee
tnDu
so
iuv
tsce
hr
eei
rn
jk.
vorstendomj den Sonderbond en de herziening derBondsIntusschen constitutie op eene beslijsende wpze afgehanwas het eenigermate verbonden m et Zwitser- deld had en bj Neuchatelop de vervulling
land: de vorsten van Neuchâtel werden als van zjn Bondspli
gtaandrong,grotesteerdede
Zwitsersche burgers en tevensals otrouwe en staatsraad en hetW etgevend Llgchaam daarlieve landgenooten''erkend.EvenwelhadNeu- tegen bj den Koningq doch de zaa'
k werd

ehâtelgeene zitting en stem in den Landdag; geschikt doûr de beslissing van denLanddag,
er bestond slechts tusschen het Vorstendom dat NeuchA
atel w egens pligtsverzuim 300000
en het Eedgenoootse,
hap een verbond t0tw e- francs moest betalen. De gebeurtenissen van

derzjdse,
he bescherming.Om dieverbindtenis 1848 bragten echter00k dâa'reenebelangrjke
hechter te maken, opperde men meermalen verandering.Op den lsten Maart van datjaar
het denltbeeld,Om Neuchâtelin eenerepubliek

trokken tegen den avolzd 1400 gewapendere-

te herscheppen en a1s 14decanton bjhctEed- publikeinen onderhetgejuichdesvolksin de
genootschap te voegen.Reeds in 1695 hadden stad en namen hetkasteelin bezit,waarzj

de regéring Ontslag verleenden en een voorlonpig bewind benoem den. Eene poging der
t0t het HuisLonguerillebehoorend.Lodewj;k Koningsgezinden, Om dit laatste omver te
XI7;
r,koning vanFrankrgk,waswe1iswaar werpen,was vruchteloos.H etkabinetteBerde Standen het Vorstendom toegekend aan
M arie 'plzl Orleansjhertogin van Fàwozlr.sen

van plan,Om daarmede zjn gunsteling.den ljn vergenoegde zich met een protesttegen

prins Contite begiftigen,maar liethetvaren, die omwenteling, en de Koning ontsloeg de
toen het Eedgenootschap op beslissenden toon gevangen gehot
lden leden van den staatsryad

zjne inmengingindiezaak vandehandwees. van den eed van trotlw ,terwjlteNeuc,
hatel
Toen voorts in 1707,bj den dopd derHer- eene dem ocratische commissie eene nieuwe
togin,de vierde dynastie uitstierf,behoorden

grondwet ontwierp, w elke d.oor hetvolk en

t0t demededinginq naardevorsteljkewaar- door den Landdag werd aangenomen.De K0digheid inzonderheld gemelde Conti en Frede- ning van Pruissen prptesteerde vervolgens in
'ïk 1, koning van Prnissen,- deze laatste 1850 bj het vervreemden dervorsteljked0als de zoon van prinses Louïze van Oranl'e,
de éénige erfgename van het Huis Oranlk.
Na langdurige Onderhandfllingen,waaraan0ok
Lelbniz in een staatkundig geschritt deelgenomen had, werd Frederik 1 alssouvereine

mein-en kerkeljkegoederen tegen de schending van zjneregten,en den 24stenMei1852

erkenden de Groote Mogendheden te Londen
de aanspraak desKoningsop datVorstendom.
Tnmiddels bleef de bestaande toestand voortvorstvan Oranle,Neuchâtelen Valengin ge- duren ; de bezadigde Koningsgezinden onder-
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wierpen zich aanden drangderomstandigheden den oeverzoom terrasvormig aan de helling
tmethare
ennamendeelaandeverkiezingen.Slechtseene van denbegroeidenChaumontenheef'
kleinepartj,diederabstentionistengenaamd, van gelen steen Opgetrokkene gebouw en een
hield zich verwjderd van alle staatsaangqle- aangenaam voorkomen. In het bovenste gegenheden en zag uitnaar de gelegenheid om deelte der stad, op eene steile rots,verheft
Neuchâtell0ste rukken van Zwitserland.Aan zich het otlde kasteel,te voren de zetel van
het hoot'
d bevonden zich de voormalige staats- den gouverneur,thans van hetcantonnaalberaad deTefïfyidrre-W esdeklen en delkolonelde stuur,alsmededehoofdkerk.doorfraajewanTolrfclè.
s-t
gf6x
kdr.Dezelaatste,doorzjnepartj delwegen omringd.Gedurig wordt men in de
y? die
t0t militair opperhoofd benoemd,gafkortna stad herinnerd aan den.edelenDanidTfzrt

zjn terugkeeruitBerljn (29 Augustus1856) als knopman te Lissabon (1786)overleed en
bevel t0t den aanval, en men had bepaald, aan Neuchâtel,alszjnegeboortestad,6millioen
dat deze in den nacht van den zden op den fkancs naliet voor inrigtingen van algem een
3den Septembertegeljk in de stad en in het belang, eene nalatenschap,w aardoor m en in
gebergte z0u plaats grjpen.Delastdaartoe staatwasgesteld om - geljkOphetvoetstuk
wasgesteldin naam desKonings.W erkeljk van zjn bronzen standbeeldte lezen staattrok eene kolonne,eenige honderd m ansterk,
hetnietsvermoedend Neuchâtelbinnen,bezette
het kasteel en ontplooide er de zwart-witte
vlag.Doch reedsin den ochtend van den 4den
September veroverden gewapende republikeinen het kasteel en namen,na eene :aatlwe

het stadhuis te bouwen,een collège te stichten en aan den bergstroom de Seyon eeneandere rigting te geven. O0k het Potlrtalès-

de aanvoerdersvan den opstand gevangen.Nu
ontstonden er breedvoerige diplomatieke 0nderhandelingen tusschen Zwitserland enPruissen.Ditlaatsteeischte de loslating dergevangenen,welke doorhetEedgenootschapgewei-

de gevangenisen desterretoren verheFen zich
hoog boven de stad.ln den omtrek van deze

hospitaal en het weeshuis zjn stichtingen
van bemiddelde burgers. De académie (le
nouveau collège)en het prachtige gymnasium
verdedigingvan dezjdederKoningsgezinden, (in 1833 voltooid) liggen aan het Meer,en
vindtmen talrjkevilla'senOpvoedingsgestich-

ten.De zogeven genoemde rivier stroomtbruisend door eene Itloofnaar het Meer en stort
gerd werd.Reedsmaaktemenvanbeidezjden zich daarin uit langseen in 1839 geboorden
aanstalten t0tden 00r10g,en nahetverwerpen tunnelqterwjl haarbenedenloop te voren de
van hetPruissisch ultimatum scheen destrjd stad metverwoesting bedreigde, is thans het
onvermjdeljk; ter elfder uredeed echterde w ater van haar bovenloop naar de w oningen
Koning v!n Pruissen afstand vanzjneregten geleid. Merkwaardig is er een togt naar den

op Neuchatel,waarna degevangenen in vrj- Chaumont,dien menin 11/suurgaansbereiheid gesteld en verbannen werden.Alz0o na- ken kan.Dezet0p verheftziçht1172 Ned.el
men de zaken van Neachâteleene gelul
tkige bovende oppervlaktederzee,vergunteenfraai
wending, en eene gewjzigde grondwet werd uitzigt en op Feg derwaartsvindt men dcn
den 29sten December 1858 met m eerderheid XPierre à bot''
, een geweldigen steenklomp
van syeniet, afkom stig van den M ontblanc
van stemm en aangenomen.

Het M eer van F'
ef
zcAlfdl (Lacus Eburodunensis)? een Zwitsersch meer.k'
evormd door
de Thiele,eene zjrivier van deAar?entevens
eenige andere riviertjes opnemend,ls39 Ned.
mj1lang en ophetbreedst9Ned.mjlbreed,
heefteene dieptevan 125eneenespiegelhoogte
van 435 Ned. el.De westeljkeoever(Vignoble) is op hoogst bevalligewjzemettal-

rjkedorpen en rehuchten,metweilanden en
wjngaarden verslerd en daarachterverheFen
zich donkere dennenwouden en de rotsen van
hetJuragebergte.De andereoevers zjn vlak
en breed,gedeelteljk moerassigengedeelteljk

en in den jstjd derwaarts gevoerd.Belangrjk isvoortsin destadhetmusét
lm voornatuurljke historie,hetethnographisch-archaeologiseh muséum ,eene verzameling van opgezette dieren uit de Alpen,de bibliotheek en

een belangrjk muséum van schilderjen.

N euenahr is de naam eener badplaats
in het Pruissische district Coblenz, in het

Ahrdal nabj het dorp Beul.Zj ligtaan den

voetvan een basaltkegel?w elke 328 Ned.el
hoog is,en bezit 5 alkallser
hewarmebronnen.
Het klimaat is er zeer zacht, en er komen

Jaarljks gemiddeld 3000 bezoekers.Deze bad-

metvruchtbare bouwlanden bedekt. Vanouds inrigting bestaat sedert1856 en is het eigenwas dit meer een belangrjke waterweg,die d0m van eenige aandeelhouders.

N euhof (Theodor,baron von),koningvan
Basel en Genève verbond. Geruimen tjd
bevorderden er(sedert1827)stoombooten het Corsica, geboren te Metz in 1681, was de
verkeer, doch van deze zjn na den aanleg zoon van een W estfàalschen edellnan in Franvan eenspoorwegslechtsweinigeovergebleven. sche dienst,werd page der hertogin nan OrFelle noordewinden bedreigen er voorts de !eJAl.
:,trad eerstin Fransche,daarnainZweedscheepvaart. Het meer levert veel visch en sche krjgsdienst,zag zich door graaf Glrz
vriest zelden geheel digt.Bj den oosteljken met verschillende zendingen belasten vlugtte

oever heeft men er vele overbljfselen van na diens valin 1718 naar Spanle,alwaar hj
de toegenegenheid van Rlpperda verwierf en
paalwoningen gevqnden.
D e stad N dlcAat
nel, aan dat meer gelegen metlady Sarspel
d in hethuweljktrad.Door
en de hoofdstad van bnvengenoemd canton, deelte nemen aan de zwendelarj van Laî
r
ligtaan de Zw itsersche W estbaan,welkevan- verloor hj zjn geheele vermogen en zwierf
hiereen zjtak uitzendtnaarLe Locleentelt jaren lang alsavonturierdoor Europa,totdat
Qmstreeks 14000 zielen. Zk verheftzich van hj in 1732residentwerdtvankeizerKarelVI
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teFlorence.Hierkwam hjinkennismet0nderscheidene Corsicanen en was in de gelegenheid,hun in den strjd tegen Genua belangrjkedienstentebewt
jzen.Zjverlangden,
dathj zich a1sKoning aan hun hoofd plaatsen en heteiland bevrjdenzou.Neuhofbegaf
zich daarop naar Constantinopel en verkreeg
erdenbjstand derPorte,zoodatdeBeyvan
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bonden is.Men heeftertalrjkevilla's,bloemkweekerjen,gottebakkerjen,weverjen,zeey-j
kaarsen-, papler- en suikerfabrieken en rulm
10000 inwoners.Hetprachtigekasteel,weleer

hetzomerverbljfvan N li.
:PltilLppe(diezich
nazjn troonsafstandgraafvanXdlïll,
'
ynoemde),
is den 25sten Februarj 1848 verwoesten in

asch gelegd.Nadat de goederen van hetHuis
Tunis hem eenschip,wapens,munitie,levens- ran Orleann waren verbeurd verklaardj is
middelen en geld bezorgde.Daarmede landde Neuilly in 1853 verkocht.Het fraai
le p'
ark
hj den 13denMaart1736in AleriaopCorsica werdverFnipperd en isthansmethuizenbezet.
en werd er den 15den Aprilals koning Theo, Men heet'
tereenekapélin Byzantjnschen stjl
#ppr 1 gekroond. Nadat hjechterin onder- ter nagedachtenis van hertog Ferdinand wJl
scheidene zeegevechten tegen de Genuézen O'
rleans, die aldaar den 13denJulj 1842 op
weinig voorspoed ondervonden had, verliet eenenoodlottigewjzeom hetleven kwam.

hj in November 1736 zjn eiland,om onder- Neum ann (Kar1 Friedrich), een uitstesteuning te zoeken te Amsterdam.W él werd kend beoefenaar der oosterache letteren,gehj hier aanvanl
teljk wegensvroegereschul- boren den 22sten December 1798 te Reich-

den in hechtenis genomen, doch weldra be- mannsdorfbjBamberg,waseent
elgvanIsraëzorgden onderscheidene handelshuizen de ge- lietischen stam , studeerde te Heldelberg en

vraagde benoodigdheden,waarophj in 1738 te Miinchen, waar hj t0t hetProtestantsche

naarCorsica terugkeerde.De Franschen even- Kerkgenootschap overging, legde zich voorts
wel, die reeds vroeger Op Corsica waren ge- in hetklooster San Lazaro te Venetië t0e op
land,om hetaan de heerschappj derGenué- het Arménisch, vestigde zich in 1828 te Pazen te ontrukken, hadden er zoozeer de rjs, in 1829 teLonden en vertrok in laatstovermagt in handen, dat de K oning ander- genoemdJaarnaarChina,waarhj eeneboe-

maalheteilandontruimenmoest.Hjbegafzich kerj van omstreeks10000deelen bjeenbragt,
naar Napels en keerde, nadat de Franschen
in 1741 Corsica verlaten hadden,in 1743 met
2 Engelsche schepen derwaarts terug,maar
moest onverrigter zake den steven wenden.
Hoewel zjne aanhangers hem in 1744 op
nieuw als Koning erkenden,k0n hj toch het

welke zich thans n0g te Miinchen bevindt.

N euhusius (Regnerus)ofReinierNef
xF
zt
zl.
:,
een Nederlandsch geleerde,geborenteLeeuwarden in 1608, studeerde te Franeker,reisde
ill Frankrjk,promoveerde in de regten en
werd in 1638 rector te Alkmaar.Een acadé-

asiatische Geschichte (1840- 1860)'', - en
DGeschichtederYereinigten Staatenv0nNordamerika (1863- 1866,3 dln)''.

tjnsch dichter vermaard en vermoedeljk in
1679 n0g in leven.Van zjnewerken vermelden wj: ppoematum Juvenilium libri 11
(1669)11 - pManualephilologicum (1638)''XEpistolarum familiarlum libriI (1639)''
,XTyrocinium eloquentiae (1642; 2de druk,
1648)'', - pcomici enucleati (1646),,, XSuadae Alcmarianae (1650)'',- en gThalia

leeraaraandehandels-académie.lljwerdvoorts
deaanvoerderderpartjvan den vrjenhandel

(1658)''.

schritt(1868)'',- pvolkswirthschaftundHee-

00k voordeKoninkljkebibliotheekteBerljn
kocht hj meer dan 2400 deelen. Niet lang
na zjn terugkeerin 1831werdhjhoogleeraar
te Mi
inchen,zag zich in 1848 t0t1id van het

Vôôr-parlementgekozen,ontvingin 1853zjn
gezag tegen zjne vjanden en tegen deGe- ontslag a1s professor, bleef n0g 10 Jaar te
nuézen niet handhaven.Nadat hj zich op Mi
inchenenbegafzichvervolgensnaarBerljn,
verschillendeplaatsen Opgehouden had,begaf waarhj den 17den Maart1870overleed.Van
hj zich in 1749 naar Engeland,waarzjne zjne geachriften noemen wj: pDie Völker
leveranciers hem gjzelden, totdat in 1756 de
ssiidlichenRuszland(1847;2dedruk,1855)',
zjne schulden uit eene door den minister - rGeschichtedesenglisch-chinesischenKriegs
Wal
polegeopendeinschrjving betaald waren. (1846; 2dedrukj1855)'', pGeschichte der
Hj overleed echter teLonden reeds op den Afghanen (1846)'',- pGesehlchte des englilldenDecembervan laatstgenoemdJaar.
schen ReichsinAsien (1857,2dln)'',- rost-

Neum ann-spallart(Franz Xavervon),

een begaafd volkshuishoudkundige, geboren
mischen leerstoelteHarderwjk en teFrane- den llden Novem ber 1837 te W eenen, stuker wees hj van de hand.Hj wasalsLa- deerde aldaar in deregten en w erd er in 1863

e
n verkreeg in 1868debetrekkingvanleeraar
aan de mllitaire académie, daarna aan de
universiteit en eindeljk aan de landbouw-

académie.Van zjne werken vermelden wj:
XOesterreichs Handelspolitik in der Vergan-

genheit?'
Gegenwart und Zukunft(1864)'',-

Alcmariana sive poematum posteriorum liber XDie ClvilisationundderwirthschaftlicheFort-

N euilly sur Seine, eene stad in het reswesen (18s8)''
,- pvolkswirthschaftslehre
Fransche departement Seine en in hetarron- mit besonderer Anwendung auf Heerwesen
dissement St.Denis,ligtaan de Seine,waar- und Militërverwaltung (1873)'',- rDieTheuover hier eene prachtige brug is gelegd ter rung derLebensmittel(1874)'',ensDieErnten
lengte van 250 Ned. el met 5 bogen, een und der W ohlstand in Oesterreich-ungarn
m eesterstuk van Perronnd , en ten westen

(1874)''.
van Parjs aan den gordelspoorweg,2 Ned. N eum ark (De), te voren een van de 2
mjlvan de barrière de l'Etoile,waarmede hnofddeelendermaxk Brandgnburg,wasinhet
zj door de regte rAvenue deNeuilly''ver- westen door deOdergescheldenvan deMittelXI.
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Duitsche Partj, en legde ill Mei 1849 zjn
mandaat neder. Ilaarna was hj gezant te
Stuttgart, en in 1859 belastte hj zich in
Bei
jeren m et de yortefeuille van Binnenlandsche Zaken. In dle betrekking bragthj veel
goeds t0tstand,naaar naua in 1865 zjn ontmj1 met330000 inwoners.Dehoofdstadwas slag en werd staatsraadinbuitengewonedienst
Kiistrin. Met uitzondering van een klein ge- en voorzitter van het Hooggeregtshof.
deelte, met het distrid Köslin vereenigd,
Neuralgie,zieZennwlqden.
N eurenberg ,zie Nûrnberg.
vormt de Neumark thans hetgrootstegedeelte

en Ukermark en grensde in hetnoorden aan
PommerenyinhetoostenaanPommerenenpolen
eninhetzuidenaanSiléziëen deNeder-luausitz,
was in 1 arrondissementen verdeeld,en had
met n0g 4 daaraan toegevoegde arrondissementen eene oppervlakte van 249 1 geogr.

van het distrid Frankfortaan de oder.Die

Neureuther. onder dezen naam vermel-

districten ztjn deelen van Pruissen.
den wj:
twen Napoleon Fe'slrelfFler,een verdiensteN eum ayer (Ge0rg),eenverdiensteljkwis- E'
en natuurkundige, geboren den zlsten Junj 1jk schilder,teekenaaren graveur. Hj werd
1826 te Frankenthalin deBejerschePfalz geboren te Bamberg den 13den Januarj 1806,
studeerde te Miinchen, oefende zich te Hamburg in de zeevaartkunde, werd er leeraar
M n de zeevaartschool,en ondernam op aanzoek van koning Ahfaœ van Bejeren eene wetenschapyeljke reis naar Zuid-Australië, om
er pbyslsch-geographische waarnem ingen te
doen. om zich teçensin de practjk der zeevaartte volm aken,stevende hj a1sstuurman

bezocht de schilderacadémie te Miinchen en
vertoefde vervol
gens te Parjs en te Rome.
In 1848 Zag htl zich belast met hetbestuur

derlroninkljl
teporseleinfàbriekNymphenburg,
bleefaldaar tot 1856 en werd erln 1868hoogleeraaraan de Koninkljkeschoolvoor kunst
en njverheid.Hj verwierfgrooten roem door
zjne rRandzeichnungen zu Goethe's Balladen

op hetschip nLa Rochelle'',kapitein Meqer, undRomanzen (1829- 1840)''- voorts door
in 1857 derwaarts.Op die reisontdektehj DSouvenirdu27,28,29Juillet1830(1831)'',de vroeger reedsgevondene, maar onbekend en doorr,Bayerische Gebirgslieder mitBildern
geblevene Macdonald-ot'Heart-eilanden!welke (1831- 1834)''. Hj graveerde nDornröschen''
hj met den naam van Koning Max-ellanden naar het sprookje van Grimm ,schilderde in
bestempelde.Hj vertoefdevan 1857t0t1864 hetKoninkltkkasteeltafereelen uitden nobein Australië, en het Britsch bestuur aldaar ron''van W ieland,en leverde 70 platen voor
belastte hem kortna zjnekcmstmetdestich- eene prachtuitgave van den pcid''vanHerder.
ting en het beheer van hetFlagstaF obser- Yoorts illustreerdehj veleandere gedichten,
vatory te Melbourne.Deuitkomsten vanzjne en van zjne sc'
hilderstukken, te Miinchen
waarnemingenzjninonderscheideneboekdee- aanwezig, noemen wj:rDe droom van P0rn''
lla
' - rDe vi
len op kosten derEnyelscheregéringbewerkt cia''l,- DDe stervende ,no
en van 1867 t0t 1871 ln hetlichtgegeven.In Mils .- pDe villa Malta,, en een tafereel
Duitschland nam hj jverig deelaan alle on- uitpllermann und D orothea''.
dernemingenterbevorderingderaardjkskunde,
Gottfried F'
d'
lfrefJf/zdr, een uitstekend archibjv.aan de poolexpedities,aandegeljktjdige tecten een broedervan den voorgaande.Hj
wer
d
gebor
e
n
te Manheim in 1811 en zag
waarneming van magneetnaalden, meteorologische verschjnselen en slingerbewegingen, zich benoem d in 1840 t0tpBauconducteur''te
alsmedeaan depokinqen,om totdekenniste Niirnberg en in 1857 tot oBaurath''bj het
kunnen geraken derblnnenlanden van Austra- ministérle en tevens t0t hoogleeraar aan de
lië en Afrika. Met Bastian stichtte hj het polytechnische school te M iinchen. In 1868
Duitsch-Afrikaansch Genootschap te Berljn, werd hj gewoon hoogleeraaraan denieuwen in 1872 zag hj zich benoemd t0thydro- ingerigte technische hoogeschool aldaar. Hj
graaf der Keizerljke Admiraliteiten in 1876 heeftzichvooraltoegelegdopdenItaliaanschen
tot diredeur van het zeevaartkundig instituut renaissancestjl.Zjnegebûuwen onderscheiden
teHamburg,waarhjzichverdiensteljkmaakt zich door keurige vormenendoorgrootegeriedoor dageljksche verslagen van den toestand feljkheid, maar missen den monumentalen
van het weder. Behalve eene reeks van ver- indruk.Hj ontwierphetoudespoorwegstation
handelingen schreef hj: pDiscussion on the te W iirzburg, de stations te Schweinfurt en
metereological and magnetical observations te Asehafenburg,hetgebouw voor de spoormaMe of the FlagstaF Observatory (1858- wegadministratie te Ludwigshafen,de polr
1863)''
,- en pResultsofthemetereologicalj technische schoolteMiinchen enz. Hj is11d
magnetical and nauticalobservations made of van 'de Acadêmiën van schoone kunsten te
Miinchen,Berljn en W eenen.
theFlagstaF Observatory (1858- 1859)''
.
Neumayr (Max von),eenBejerschminis- Neus (Nasus)noemtmen zoowelden uitter van Staat,geboren te Miinchen den 29sten w endigen neus als de'daarachter gelegene
Jklj 1808, studeerde in zjne geboortestad, holte. De eerste bestaat uit den neuswortel,
was daarna werkzaam aan het departement den neusrug, de punt van den neus en de
van Buitenlandsche Zaken, en w erd in 1836 neusvl
eurels.Aan hetonderstegedeeltevindt
:ecretaris en in 1842assessor in hetministérie men 2 elronde, door een tusschenwand gevan Binnenlandsche Zaken. In 1847 zag hj scheidene neusgaten. H et bovenste gedeelte
zich geplaatst bj deafdeeling Eerediensten wordt door de neusbeenderen en het onderste
Onderwjs en werd in 1848 pMinisterialrath''
. door de neuskraakbeenderen gesteund;ook de
In de Nationale Yergadering van 1848 ver- tusschenwandbestaatvan boven uitbeen(het
tegenwoordigde hj de conservatieve groot- ploegbeen)enaan deonderzjdeuitkraakbeen.
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De vorm van den uitwendigen neus is veelal nameljk ligtte verachterwaarts,dusbuiten
kenmerkend voor de verschillende menschen- dedoorsnjding.Bj hetachterstegedeelteder

rassen:men zietden haviksneusbjhetCau- onderste neusopening (bj fj;g.1)zietmen
casischeras,den stompneusbj hetAethiopi- de Eustachiaansche buis, die van het 00r
sche en Mongoolscheen den wipneusbj het komt,nameljk eene met een sljmvliesbeMaleische.
De neusholteheeft een zeerzamengestelden
Vorm , waartoe 11 beenderen behooren. Zj
Wordtomgeven door het voorhoofdsbeen,het
zeefbeenj het wiggebeen, de traanbeenderen, de neusbeenderen, de bovenkaaksbeenderen en de gehemeltebeenderen. Doo1' het

kleede buisjdiede m ondholtemetdetromm el-

holte van hetinwendig 00r in gemeenschap
brenqt. Voorts stort ln de onderste neusopenlnq de traanbuis zich uit,eenenaauwe

buis,d1e naarboven loopende zicht0ttranenzak uitzetj welke met hetbindvliesvan het
o0g in verband staat.Deneusholteheeftvoorts
ploegbeen wordt zj in 2 helften geschei- gemeenschap metverschillende holten,zooals
denj en in e1k van deze vindt men 3 neus- devoorhoofdsholteLs,;g.1),debovenkaaksschelpen, waarvan de bovenste 2 gedeelten holte (h01 van Highmor),dewiggebeensholte

van het zeefbeen zjn,terwjl de onderste (k,;g.1) enz. A1 die holten zjn, eveneen zelfstandig been is. In ;g.1 is de wand als de neusholte,meteen sljmvlies bekleed.
Dit laatste is in de neusholte a1s reukvliea
vrj dik en van ;Jn vertakte vaten on Zelmwen voorzien. Die ZenuW en behooren fr00tendeels t0t de reukzenuw ,Aielke erdoor de
zeefplaat uit de hersenen in afdaalt.O0kver-
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zenuwpaar, welke dient t0t gewaarwording

van mechanischeprikkels,zoodatzjdezetel
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van de regter neusholte,van binnen gezien,
voorgesteld.Men aanschouwt hierde onderste
schelp 1, de middenste m en de bovenste o.
De ruimte beneden de onderste schelp noemt
men de onderste en diej welke daarboven
gelegen is,de bovenste neusopening.In;g.2
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Fig.2.

ademhalingsorgaan.Wanneerwjdenmondge-

sloten houden,geschiedtdein-en uitademing
doorden neus.De inademing daor den neusis
voor 'smenschen gezondheid van grootbelang.
De kilheid der lucht wordt er door verzacht
gehouden, zoodat een en ander tot behoed-

mi
ddelstrekttegenlongaandoeningen.Vooralis
het van belang,om zlch gedurende den slaap
het ademhalen doordenneust0teenegewoonte
te m aken.
De ontwi
kkeling van het reukorgaan bj

den mensch is,in vergeljking met andere
zintuigen,zeertraag.De neusholtewordtbj

vermogen ontstaateersttegeljkmetdekomst

z/ ,

*

den. Daarenboven is de neus het voorste

het embryo eerst laatgevormd,en hetretlk-

z

j

riekendedeeltjes eenegrooteoppervlaktevin-

en de schadeljke stofen, in den dampkring
aanwezig,wordenerdnorhetsljmvliesterug-

Pig;1.

'

schelpen veelvuldig gevouwen, weshalve de

dertanden,terwjlhet?asmetdeademhalingswerktuigen t0t rjpheld komt.Bj deongewervelde dieren heeft men t0t nu t0e geen
reukorqaan ontdekt,maarwe1bjdevissehen,
amphibleën,vojelsen zoogdieren.Bjvelevan
deze laatsten ls het veelmeervolmaaktdan
bj den mensch.De ontleedkundigevorm is
bjverschillendedieren zeerverschillend,doch
bezit steeds denzelfden grondvorm ,nameljk

de uitbreiding der reukzenuw over eene aan-

meTo
rke
ljkeojpervlakte.
t,de zlekten der

neusholte behooren de
ziet men beide deelen der neusholte metde ontsteking (coryza), verschillende zweeren/
achelpen in doorsnedej en wel volgens de w oekeringen van het sljmvlies (polypen).
loodljn van ;g. 1. Men ontwaart er de 0n- Neuszweeren,dikwjlseen gevolgvan syphilis
derste (.) en de middenste (m)neusschelp, en van klieraandoening,verwoesten we1 een3
terwjl de bovenste niet zigtbaar is; deze een groot gedeelte van den neus,doch deze
8*
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kandikwjlsdonrrhinoplastiekwordenhersteld. v00ra1 in de bosschen beweegt zich in de
Een1
'algemeen verschjnsel is neusbloeding, boomen gemakkeljker dan 0P den grond en
door verettering of scheuring der sljmvlies- voedt zich met vogelejerenj vruchten en
vaten ontstaan.Congestie naarhethoofdwordt allerleiwormen. Het wjfje werpt 3 t0t 5
we1 eens door eene neusbloeding genezen. Jongen,diespoedig in staatzjn om dentroep
Eene gewone neusbloeding kan men in den te volgen. De Indianen eten hetvleesch van
regel door middel van koud water t0t stil- ditdieren vervMrdigen buidelsvan zjn vel.
stand brengen.Verkoudheid gaat veelalver- 00k wordt het we1tam gemaakt.
gezeld van ontBteking van hetsljmvliesvan Neushoorn (RhinöcerosZ.)isdenaam
den neus en 00k welvan ontsteking van het van een zoogdierengeslacht uit de orde der
hydermata) en uit de fasljmvlies der reeds genoemde,aangrenzende Dikhuidigen (Pats
holten.
milie der Neushoorns (Nasicornia). Het0mN eusatz, Neoplanta of Uj-FïIfJ/
:, eene vatplompe, dikhuidige dieren meteen korten
Koninkljke vrjstad in hetHongaarsche comi- hals, een langen k0p, dikke ledematen en
taat Bâcs, aan de Donau en tegenoverPeter- 3-teenige voeten,metkleine zwakke hoeven.
wardein, waarmede zj door eeneschipbrug Dehuidiszeerdik enruw ,somsdoorploojen
gemeenschap heeft, is de zetelvan een bis- in platen verdeeld,bj dethanslevende dieBchop van Niet-geiiniëerde Grieken, van een ren naakt,doch bj defossielegeslachten beconsistorie en van eene regtbank,en heeft5 haard.0l
!den neusrug of op hetvoorhoof;
Grieksche,2 R.Katholieke,1 Armenischeen verheft zlch een enkele of dubbele hoorn
2 Evangelische kerken, eene synagoge, een zonder beenderenkern,maar enkelvan hoorngymnasium en andere inrigtingen van onder- stof gevormd. Het gebit bestaatuit 1 maal'

q

?

l
îI
k

eN

$

,
$
t'

64,
e
%
...
,.

e

N

-1
..
:#

Iz ..
p

,%
..
1q,:.

t

A

5:
;,'

*
* .u
-e ++. # t
. #
zh l
J /#/
y/
.Jl

/ ///

? ' t,
I ! '
//
I'I IjI
/t
4!ffl ,
I
',1.
!k$t
,
!
ï
'
k
!
1
î
i ' 11 '
5
1
l
$
!

/
-.
w

jl
l

I . l j)!!
I
1j !

.

vl/f/

NN.
N

N

.

eY

-

?

t

&

n

> -.v'

De Indische neushoorn.

wjs,een aanzienljken wjnbouw,een levendigen handelen omstreeksQ0000 inwoners.
N eusdier (Nasua Sfox) of Coati is de
naam van een zoogdierengeslachtuitdefamilie
der beeren (Ursida)en uitde ordederR00fdieren (Rapacia). Het omvat slanke dieren
met een ligchaam , hetwelk op datvan den
marder geljkt, met een korten hals,een

tanden in elke kaak terwjlde hoektanden
ontbreken en de snjtanden het tandvleesch
niet doorboren of vroegtjdig uitvallen. De

zoolen.Hetgegellig lelddïer (N.socialis Prs.
< 6e#) is 52 Ned.duim langjmet een staart
terlengte van 47 Ned.duim,en 29 Ned.duim
hoog;zjn digt,lang haaris aan de bovenzjdr rood-bruinj aan de benedenzjde'geel-

africanus Camp.
)is3 t0t33/4deNed.ellang

Indisae r/
zillcdzp.
v (R.lndicus 01:.,zie!bj-

gaande fguur) is 3 Ned. ellang,met'
een
staart ter lengte van 6 Ned.palm,en 11/g
Ned. el hoog;hj heeft één hoorn, kleine

oogentlange,spitse,opstaande ooren eneene
langenj spitsen k0p, een snuitachtig ver- gepl
oolde, t
bnkerbnzine, dikke huid. Hj
lengden neus,korte,afgerondeooren,een digt leeft in Vôör- en Achter-lndië en in hetzuibehMrden staart,z00 lang alshçt ligchaam , den van China. Op Java heeftzaen een éénsterke beenen en bjnageheelzan
amgegroeide hoornigen en op Sutaatra een tvzeehoornigen
teenen metlange,Bpitse klaauwen en naakte neushoorn. I)e ukfrikaannehe IeVJAOOr. (R.

meteenstaartterlengtevan3Ned.'pa1m1
hj heefteene gladde,donkerbruine huid en 2

horens, van welke de grootste en voorste,6
t0t 8 Ned. palm lang,achterwaarts gebogen

achtlg,boven en onder de oogen witgevlekt is;hj bewoont het oosteljk gedeelte van
en langB den neusw ortel wit gestreept. Het Afrika, van de Kaâbrgewesten t0t aan Abesleeft in de warme gewesten van oosteljk sinië, en men heeft daarenboven n0g 3 soorZuid-Amerika,ten getalevan 8t0tQ0bjeen, ten in Afrika.Alle neushoorns houden zich

NEUSHOORN-NEUSTRIZ.
op bj het water, maar vooral des nachts
gaan zj uitnaar desteppen en bosschen en
voeden zich met kruiden, bladeren,takken
en wortels.Gewoonljk leven zj alleen ofin
kleinetroepen.Zjzjnplomp,maarvrjsnelin
hunne bewegingen en kunnen uitmuntend
zwemmen.V00r honden nemenzj de vlugt
zaaar Tvanneer zj getergd Nvorden,gaan zj

11;

keel.Hj vliegtmetveelgeBuisen voedtzich
metvruchten.

Neusklanken zjngeluiden,welke,voortzooalsbj de klinkersen bj delettersren 1,
doordenmond,maardoordenneusontwjkenj
gebragt door detrilling der stembanden,nietj
zoodat 0ok de neusholte tot klankversterking
dient.Dit geschiedt, wanneerhet zachte ge-

in blinde Tioede op elken belager los.Afen hemel
te slap neêrhanqt,en alzoo de ingang
houdt hen dan 00k wegens hunne groote naar deneusholteverrmm;,entevensdemondprikkelbaarheidvoorveelgevaarljkerdan de holte min of meer afgesloten wordt.00k de
olifanten. De neushoorn werpt slechts één klinkers en de r en l vormen in sommige
Jong, dat eerst na verloop van 8jarenv01- talen eenkneusklank.

wassen is.De moeder zoogthet2jaren lang
Neusledler M eer (Het), in het H0nen verdedigthetmetvoorbeeldeloozetoewj- gaarsch Fdrfd Tava,is de naam van een waGing.Reeds in hetjaar 61 vôôr Chr.bragt terplas in het westen van Hongarje. Deze

Pompejuseen neushoorn naarRome,enthans ligt tusschen de comitaten Oedenburg en
is hj in de zoölogische tuinen geene zeld- W eiszenburg, 112 Ned. el boven de opperzaamheid. Men vindt fossiele soorten in de vlakte der zee en is omzoomd t
b or bevallige
tertiaire vorming en in het dillwium,bjv. dorpenenaandeweEtzjdedoorvruchtbarewjn2.tia orinus Clr.,met 2 horens en eene be- gaarden.Te voren had hj eeneaanzienljke
haarde huid, in den bevrozen bod/am van oppervlakte,doch deze isin denJongstentjd
Noord-Azië.
door de pogingen t0t drooglegging van het
N eushoornkever toryctesnasicornisZ.) moeras Ha
'nsag aanmerkeljk afgenomen.De
isde naam van een keverterlengtevan 21/c dieptevan hetmeerbedraagtbjgemiddelden

t0t 31/4de Ned.duim uitdefamilie der Blad- waterstand slechts 4 Ned. el, zoodathet in
sprietiyen (Coleopteralamellicornia).Ditdier warmezomersreheelenaluitdroogt,waarna
is fraal kastanjebruin en heeft op de vleugelscbilden ;jn gestippelde ljnen.Het mannetje draagt een vrj grooten hoorn op den
k0p en 3 geljke bulten op het halsschild.
Men vindt het vooral in het noorden van
Europa in kif en tuinaarde en hetvertoont
zich in Jl
mj en Julj. Het wjf
je legt de
ronde,w itte,zachteejeren in hetkif,ende
larven komen tegen het einde van Augtlstus
te voorschjn1gm zich na verloop van eenige

men zjne beddlng t0t bouw-en weilanden

bezigt.Het waterheefteen bitteren enzoaten
smaak en men bezigde het te voren t0t het
winnen van zout en soda.Hetvlek Neusiedl,

datbjna 3000 zielentelt,weleeronmlddelljk
aan hetmeergelegen,isthansreedBvrjver
van den oever verwjderd.Men vreestintuBschen, dat eene volkom ene drooglegging van
hetmeerzeernadeelig z0u zjn voordewjngaarden.

N eustadt isdenaam vanomstreeksdertig
vervormen. De larve is rolrond,kaaskleurig, plaatsen in Duitschland en oostenrtlk.T0tde
glimmend en vettig; haar k0p en 6 pooten voornaamsten behooren de Pruissische stad

jaren onderden grond in eeneeirondep0pte

zjn kastanjebruin,en delaatsteringvanhet NenstadtW Maqdeb-.
qmetveelnjverheiden
ligchaam is meestal blaauwachtig. In Italië 24000 inwoners,- en deBejerschestadNe%heeftztjveelte ljden van zekerewesp (Scolia stadt an der S'
lrdf,desgeljksmetveelnjverheid en m et ruim 10000 inwonerB.Eene
quadrinotata),wierlarve haar uitzuigt.
Neushoornvogels (BucerotidaeLeael
t)is dergeltike bevolking heeft men 00k te New
de naam van eene fam iliederkoekoeksvogels .:JJ#f-.rùer.
:'
lnq!#e in Pruissen.
(coccygomorphae).Zi
j omvat vrj groote VO- N eustrehtz telt slechts 8400 inwoners,
gelsmeteen rank ligchaam ,eenn0gallangen maar is merkwaardig a1s de hoofdstad van
hals,een betrekkelgk kleinenkop,eenlangen, Mecklenburg-strelitz en alB de residentie van
dikken,gekromdensnavelm eteenhoornachtig denGroot-llertog.Zj ligttusschenhetZierker
uitsteeksel,een vrj langen staart,middelma- en Glambecker Meer,aan den spoorweg van
tig lange, afgeronde vleugels en lage pooten. Berljn naar Stralsund,en isaangelegdm den
De keelen de Btreek rondom deoogenbljven vorm van eene ster met8 Btralen,zoodat de
dikwjls kaal,en het bovensteoogliddraagt straten er uitkomen op hetslotplein,alwaar

veelal dikke, haarvorm ige wenkbraauwen. zich sedert 1866 het Btandbeeld verbeftvan
Deze vogels, die in versehillende gedaanten groothertog Geoy. Men vindt er 3 kerken,
voorkomen,houden hun verbljfin hetzuiden een fraaikasteelln Dorischen enRomeinschen
van Az*
le
*
@, op de Soenda-eilanden en in het stjl,hetsierljk paleisvan hertogin Caroline,
zuiden van Afrika en bevinden er zich in de een prachtig stadhuis, een schouwburg, een

bosschen.Zj broeden in holleboomen,en het gymnasium enz.,en veleinrigtingen van nj-

mannetle metseltden toegang nagenoeg dirt, verheid.Doormiddelvan hetZierkerMeeris
zoodathj hetwjfje doordenaauwe openlng de stad verbonden,ten behoeve derKheepvoedselbezorgt.T0tdeze familie behoort0.a.
Bweeros ylïct
zdl Latk. der Soenda-eilanden:
deze vogelis zwart,doch bruinachtig geelop
den k0p,heeft een witten staart,roodbruine
oogen,eenlicht-hoornachtiggekleurdensnavel,

vaart,met de Havelen met de Elde.

N eustrië,Fe%stradë of West.FrankenwaB
in den aanvangdermiddeneeuwen denaam van

hetwesteljk gedeeltevanhetFrankischerjk.
Hetstrekte zich uitvan den mondderSchelde

ionkergrjzepooten en eenelicht-gele,naakte totaan de Loireen nmvattedelatereFranBcke
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gewesten I1e de France, Orléanais,Perche, opvnedingsgesticht der Momvische broedersj

Touraine,Anlou,Maine,Normandië,Picardië' een aantalfabrieken enbjna10000inwoners.

en Artois,alsmedeFranschenBelgischVlaanN evada,een Stgatder Noord-Amerikaanderen,en grensdein hetzuidenaan Aquitanië, sche Uniet ligt tusschen 35 en 42ON.B.en
en in hetoosten aan Bourgondië en Austrasië. 114 en 120OW .L.van Greenwich en grenstin
De voornaamste plaatsen van Neustrië waren hetnoordenaanoregonenldaho,inhetzuidwesen en westen aan Californië,inhetoostenaan
Remi (Reims), Parisii (Parjs), Aureliani tUt
ah en Arizona, en heefteene oppervlakte
(Orleans), Turones (T0urs), en Ratumagus
n 4897 D geogr.mjl. Hetgrootste ge(R0uen).Na de lode eeuw ,nadat Karelde va
Fdlepl#k: het land aan deNoormannen had deelte van den Staatligtin hetGroote Bekafgestaan,werd de naam van Neustrië met ken met eene gemiddelde bndemhoogte van
dien van Normandië verwisseld.
1600 Ned. e1. Op deze hoogvlakte verheft
N eusz, eene arrondissementshoofdstad in zich eene reeks van bergketens, die in het
het Pruissische district Diisseldorf, ligt aan algemeen de rigting van den meridiaan v0lhet Erftkanaal, een half uur gaans van de gen en toppen dragen, van welke sommige
Rjn, en is het vereenigingspunt van onder- 3000 Ned. el hoog en met eeuwige sneeuw

scheidene spoorwegljnen.Men heefterééne gekroondzjn.DeCharlestonPeak bjv.heeft
Evangelische en 5 R. Katholieke kerken, eene hoogte van 3315 Ned.el.Men heeft er
eenige instellingen van weldadigheid, veel hoofdzakeljk primaire vormingenj doeh er

njverheid en handel,en omstreeks16000inW0n0rS.
N eutraal, afkomstig van hetLat/nsche
newter (geen van beiden),iseen bjvoegeltlk
naamwoord, hetwelk aanduidt, dat men t0t
geene van 2 partgenbehoort.Indescheikunde
noemtm en elkezelfstandigheidneutraal,welke
noch zuur,noch basisch reageerten alzoo de
kleur van rood en blaauw lakmoespapier 0nveranderd laat.00k geeftmen den naam van

zjn,vooralin het westen.00k vulcanische
gesteenten. Het meerendeel der oppervlakle
bestaat uit woestenjen of uit schraalmet

gras begroeide vlakten.Slechts in hetwesten
onderscheidtzich hetland door meer vruchtbaarheid, maar in den regel kan er de landbouw alleen met hulp van kunstmatige be-

s
jroejing worden gedreven,De voornaamste
rlvier is er de Humboldt River, welke na

een l00p van 480 Ned.mjlzich uitstortin
negdraloêrenaaneenebewerking,waarbjmen een meer. De Colorado kronkelt langs een
een zuur meteene basisofeenebasismeteen gedeelte deroosteljke grenzen.Velekleinere
zuur zoodanig vermengt,dat de zure ofalka- rivieren stroomen naarmeertlesofverdwjnen
lisehe reactieverdwjnt.Hierdoorontstaateene i
n trechters (Sinks),om onderdeoppervlakte

werking vanhetzuuropdebasis,zoodatereen der aarde haren l00p voort te zetten. Het
zoutgeboren wordt.Is debasisaanweziginde aantal meren is er zeergroot,en de voorgedaantevankoolzuurzout,danveroprzaakthet naamste van deze zjn:hetPyramidemeer,
ontwjkendkoolzuurvaak eensterkopbruisen. hetTahoemeeraan degrenzen van Californië,
- Ne
utralétdtop hetgebied van volkenregtis en het W alkermeer. W arme bronnen wjzen
de toestand van een Staat,die zich onthoudt er op eene onderaardsche vulcanische werkvan elkeinmengingin denstrjd van 2andere zaamheid. Digte wouden met zwaar geoorlogvoerende Staten.Men maaktonderscheid boomte vindtmen er nagenoeg alleen aan de

tusschen aï
gemeeneengedeeltelnke,voorwaarde- oosteljke helling der Siërra Nevada in het
I'
(/b en onroorwaardell
jke,pelnczdl/ en onye- westeljke gedeelte van den Staat.De bodem
lpczdl#d, volkomene of onvolkomenewdlfrcDfdz
'f. bevat er een grooten rjkdom van metalen;
Het regt der neutraliteit is verbonden met men vindter de rjkste der bekendezilverden pligtdergestrençsteonpartjdigheid.Elke mjnen. Alleen in de Comstockgroeve heeft
schennis der neutrallteiteischt schadevergoe- m en van 1859- 1875 voorm eer dan 700 mil.
ding, zooals trouwens gebleken is door de lioen gulden goud en zilver gew onnen, en

pitspraak van hetAlabama-procès.In Europa het schjnt,datdegrooteBonankagroeve,in
is aan Zwitserland, België en Luxemburg de 1874 ontgonnen, n0g voordeeliger uitkomneutraliteitdoordeMogendhedengewaarborgd. sten za1 leveren. Daarenboven wint men er

O0k zjn doord:cpnventieteGene
'vein1864 kwik,jzerglans,kojer,graphiet,magnesiay
de hospitalen,lazaretten enz.ten behoevevan platina, zink,tinjnlkkel, kobalt en arsenigewonde krjgslieden neutraalverklaard.- cum , alsmede soda en klipzout.In 1875 verFœtrnm , waaronder yenns verstaan wordt, kreeg men voor ruim 60 millioen gulden aan
noemt men een geslacht,hetwelk noch man- goud, voor 45 millioen gulden aan zilveren
voor 10 millioen gulden aan andere metalen.
neljk,nogh vrouweljk is.
N euw led , eene arrondissementshppfdstad Men verbouwt er tarwe,gerst,haver,mai's
van het pruissische district Coblenz en de en aardappels; voorts had men er in 1874
hoofdplaats van het vonrmalig graafschap ruim 10000 paarden, 44000 runderen, 9000

Wied,ligt op den regter oevervan de Rjn melkkoejen,18000 schapen enz.De njver-

en is door middel eener gierbrug met de heid staat er met den mjnbouw in het
overzjde verbonden,voorts aan den spoor- naauwste verband. Van de rivieren is geene
weg, en bezit eene arrondissementsregtbank, enkele bevaarbaar, maar de Paciqcspoorweg

fraaje huizen,ééne R.Katholieke en 4 Evan- doorsnjdthetlandenheeftmetzjnez'
jtakken
gelische kerken,eene synagoge,een praehti
g aldaar eene lengte van 1012 Ned.mjl.Sedert
kasteel van den prins von <ïe#,onderschel- de ontdekking der zilvermjnen (1859)isde
deneinrigtingen van onderwjs,eenvermaard bevolking er aanmerkeljk toegenomen.Zj
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telde in 1860 reeds 685:,maar in 1875 ruim den 15denDecember161Qnabj dester4/van
52500 zielen,en daarenboven 16000Indianen. Andromeda.Hijvergeljkthaarlichtmethet

Ten behoeve van hetonderwjsisin 1874 te schjnseleenerlamp,hetwelk dooreenehoor-

Elko eene universiteit geopend,en men heeft
er daarenboven 108 openbare scholen. De
w etgevende magt is er toevertrouw d aan
een Senaat van 25 en eene Tweede Kamer
(Assembly) van 53 leden.De gouverneur,de
regters en andere staatsambtenaren worden
door het volk gekozen, - de inanciën bevinden er zich in een gt
lnstigen toestand,en
de zetel der regéring is Carson City.- Nevada was te voren een deel van Mexico,
maar werd in 1848 aan de Vereenigde Staten

afgestaan,en eenjaarlatervestigden erzich

de Mormonen.Goud werd erin 1849 ontdekt

en zilver 10 Jaardaarna.Ir 1861isNevada

als territorium erkend en in 1864 a1s 36ste
Staat in de Unie opgenomen.

Nevel is een van de vormen,waarin de

waterdam p derluchtzich in dropvormig-vloeibaren staat hieruit afscheidt. W aterdamp is

in den toestand,waarin hj zich in de lucht
bevindt, bjna evenzoo doorzigtig als deze,
maar wanneer hj zich in dropvormig-vloei'baren vorm daaruitafscheidt,vormthjkleine
waterblaasjes, die,in aanzienljke hoeveelheden opgehoopt, de lucht min ofmeer0ndoorzigtig maken.Deze laatste kan bj een

nen plaatdringt. Cysatvermeldde in 1618 de
groote nevelvlek in orion, doch deze werd
eerst door Cltristiaan A'
ytygAe9z,snaauwkeurig
'

waargenomen. Aan het zuideljk hemelhalfrond Ontdekte E. Halley in 1677 onderscheidene nevelvlekken.Iltle,*J.
rJI#i,Legentilen
Laoaille vonden er allengs n0g meer, maar

eerst Messier wjdde van 1764-1781 aan
die hemelligchamen eene onverdeel:e aandacht. Hj nam 61 nevelvlekken waar en
bepaalde hare plaatsenaanhetuitspansel.Daar
hj echternietanders terztjnerbeschikking
had dan een telescoop van middel.
bareBterkte,
ontsnapten de meeste nevelvlekken aan zjn
blik, Om zich te vertoûnen aan F. W .HerdcFzel,toen dezevan zjn grooten spiegeltelescoop gebruik maakte.Deze aanschouwde van
1779 t0t in de eerste Jaren onzerQeuw 288
glansrjke nevelvlekken, 908 zwakke,978

zeeriaauwe,78 planetarische,52 zeergroote;
voorts43 sterk zamengedrongen sterrehoopen,
67eenigzinszamengedrongeneen88verstrooide.

In het geheelontdekte hj 2502 voorwerpen,
nameljk 2304 nevelvlekken en 198 sterre-

hoopen. Niettemin bleven er genoeg over
voor latere waarnem ers. John S àrdck ! en
bepaalden warmtegraad sletlhts eene bepaalde k%onth,, .lp,
vqse, Lamontj d'Aroest, tgcAlp./'
d#,
hoeveelheid waterdamp opnemen, en we1 te lond en anderen hebben een groot aantal
grooterhoeveelheid naarmate de warmtegraad nieuwe nevelvlekken gevonden,en de ljst,
hooger is. W ordt de met waterdamp verza- doo1*John .Mdr.vcAel in 1864 geleverd,bevatte
digde luchtafgekoeld,dan keert een gedeelte 5079 dergeljkevoorwerpen.Vraagt men,h0e
van den waterdam p t0t den toestand van zj over het uitspansel verdeeld zjn, z00
vloeibaarwaterterug.Menheefthoofdzakeljk luidt het antwoord, dat men ze in de aan2 soorten van nevelvorming, - vooreerst, zienljkste hoeveelheid ontwaartbj 1800 en
wanneer vochtige,warm e luchtstroomen over 80Oregte klimming,terwjldeplek aan het
een kouderen bodem heenstrjken,zooalsOp uitspansel, door 3000 regte klimm ing aange-

den gematigden yordel des winters btl het duid, arm schjnt te wezen aan nevelvlekheerschen van zuldeljke winden dikwjlsge- ken.O0k deqolenvan denevenaardeshemels
schiedt, - en in de tweede plaatswanneer bezitten weinlg nevelvlekken,terwjlerveel
de oppervlakte van een w aterplasw armer is gevonden worden bj de noordpool van den
dan de luchtstoom ,welke er overheen waait, Melkweg.F.W .A '
erqçcFze/opperdereedsvroeg
daar het water alsdan meer waterdamp doet de meening, dat er een M elkweg van neveloprjzen,dan dedaaraan grenzendeluchtkan vlekken bestond,die densterrenmelkwegregtopnemen.D eze laatste nevelvorming ontwaart hoeltig sneed, doch de uitkom st heeft dat
men vooral des avonds en desmorgensboven gevoelen niet bevestigd. In het algemeen

rivieren, vjvers,moerassenymeren en voch- geeftd'Arrest,die zich jverigbezighieldmet

tige w eilanden. Daartoe behooren 00k de deze aangelegenheid,den raad om hetoordeel
bergnevels. Is de temperatuurvan den lucht- daarover op te schorten totdat men meer en
stroom lager dan het vriespunt,z00 kunnen langduriger waarnemingen ter beschikking
er jsnevels ontstaan,die bepaaldelpk in de heeft.
poolzeeën w orden waargenomen. Men heeft,
Het aantal nevelvlekken aan den hemel is

geljk van zelfspreekt,geennevelin oorden, ongetwjfeld veel grooter dan hetthans be-

nde van 6-of7000.T0t de merkwaardigste
waarrejen en dauw geheelen alontbreken, ke
zooals ln de zandwoestjnen van Afrika en van deze behoort de nevelvlek van Or1'on.

Azië.

N evelbeelden ,zie Tooverlantaarn.

N evelvlekken zjn dampvormigeligchamen,welkemen gewoonljk alleen doormiddel van zeer sterke kjkerskan waarnemen.

Legentél gaf van haar eene gebrekkige afbaelding en vergeleek hare gedaante metdie
van den geopenden muilvan een dier.Juister
wordt deze gedaante vergeleken met die van
2 uitgespreide vlindervleugels.Deeerste meer
naauwkeurige afbeelding dier nevelvlek gaf

Met het ongewapend 00g aanschouwt men
geene enkele nevelvlek, maar wel aan het John Aàrdc/
ldlin 1824,maar zj werd overzuideljk hemelhalfrond eene merkwaardige trolen door eene veel betere teekening van
verzameling vannevelvlekken en sterrehoopen, dien sterrekundige, door hem vervaardigd

nameljk de MagellaanscheW olken.De eerste tjdens zjn verbljf aan de Kaap de Goede

nevelvlek werd ontdekt door Simon A tviFz.: Hoop (1834- 1837). Eene anQere afbeelding
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leverde in 1848 William Crclc: Bond. In

Beide W olken zjn door John.edrdcklmet
den Jongsten tjd zjn de afbeeldingen in het grootenaauwkeuriyheidwaargenomen.
licht versehenen, door lord Rosse door midEene merltwaardlge klassevannevelvlekken
del zjner waarnemingen metden reuzentele- isdiedermivaalnevels.Zjzjnheteerstwaarscoop vervaardigd,en dezezjn verreweg de genomen door den telescoop van R osse, en
beste.Hetvoornaamste gedeelte der nevelvlek thans kentmen ervjf.Demeestbekendeis
strekt zich aan het uitspanseluit overeene dieindenoordeljkeJagthonden,doorMessier

ruimte van 11,/
4de D graad en overtreftdusin als een dtlbbele beschreven met 2 lichtgeschjnbaregrootte de schtjfdermaan.Voorts vende middelpunten. F. W . Aàz#cAel a3nstrektaldaareenedunnenevelstofin onbepaalde schouwde dien duideljker en beschreefhem
vormen zich naar alle kanten uitover eene a1s een lichtgevenden,ronden nevel,dooreen
eeden z00:a omgeven enop eenigen afstand
ruimtevan 31/sde o graad.Hetmiddensteen br
glansrjkstegedeelte van dennevelvan Orion door eene andere nevelvlek vergezeld.John
wordt aangewezen door 4 heldere sterren, SàrycFld!meendeaandezuidwestzjdevandien
welke een trapezium vormen. Methulp van zoom eene scheidingin 2armen waartenemen.
sterke kjkers heeft men onlangsbinnen dit In 1845 echterm aaktedereuzentelescoopvan
trapezium sterren ontdekt1 die aan vroegere Rosseeen eindeaan aldetwjfelachtigewaarwaarnemers ontsnapt waren; waarschjnljk nemingen; toen bleek het,dat die nevelvlek
hebbenalzoodaarbinnenaanzienljkeverande- den vorm had van eene lichtgevende spiraal,
ringen in de lichtsterkte der sterren plaats wier windingen hier en daar digte,bolronde
gehad. In 1861 en 1864 heeftmen door den knoopenbevatten.- Nietmindermerkwaardig
reuzentelescoop van Rosseopsommigeplaatsen zjn deringvormiyezleeelq
:.De eerstevan deze
in den nevelvan Orion lichtende puntenwaar- werd in 1799 in het sterrebeeld de Lier Ontgenomen,terwjler zich geene sterren ver- dekt en door Messier beschreven als eene
toonen.Btjhetspectroscopisch onderzoek der ronde,lichtgevende vlek,van welke menvernevelvlek vond Ifuyginst evenals bj de moeden kan,dat zj uitsterren bestaat.Die
overigenevelvlekken een spedrum met3lichte ringvormige gedaante is door den ouderen

ljnen,een bewjs,dathetlichtafkomstig is Herseltel naauwkeurig bespied en hj vond
van gloejende gasmassa's. De lichtgevende daarin reeds enkelesterren,terwjlRosseen

punten,door den telescoop van Ros&'egezien, Bond dien ring latergeheelen alinsterren hebkunnen alzoo geene sterren zjn,maarniet ben opgelost.Behalve dezen kentmen n0g 3

andersdan gloejendenevelmassa's,- welligt andererinqvormigenevels.- Beplanetarisehe
in heteerstetjdperk dervormingvaneenwe- nevel8ontvlngenvanF.1FLA àrzcFzdldezennaam,
reldstelsel.- De nevelvlek in Andrômeda is omdatzj zich doorden kjkeralseenematte
schjfvertoonen.Onderdezebekleedtdenevelspilvormig,Q%Olang en 10breed,dochBond vl
wist in 1848 doorzjn grooten telescoop die ek in denW atermaudeeersteplaats.Hersehel
nevelvlek in een ontelbaar aantalkleine ster- ontdekte haar den 7den September 1782 en
ren te ontbinden4van deze werden 1500 ge- beschreefhaara1seenelichtgevende,nietscherp
teld. Tevens ontwaarde deze sterrekundige 2 begrensde schjf. Lassell aanschouwde door

donkerestrepen,dienagenoeg evenwjdighet middel van zjn grooten spiegeltelescoop bin-

geheeldoorloopen en ditin 2 helftenscheiden; nen in de nevelvlek een schitterenden ring,
in ééne van deze zag hj eene schiez'cirkel- scherp begrensd en buitenverbandm etdenom ronde en eene langwerpigevlek,terwjlzich ringenden nevel die dezen.ring alseen dunne

in de andere helftdesgeljkseenelichtevlek slujeromgolfde.Ditwerdevenzeerwaargenomen door Rosse.D e oudereH ersehelheefteen
Bond vrj naauwkeurig hetzelfde voorkomen grootaantalnevelvlekken alsplanetarisch behad,alste voren de geheele nevelvlek in den schreven;zjn zoon echter heeft zegeschift
zwakken kjker van Mmon A Jri..
ç.- Aan en haaraantalteruggebragtop 31.- Dubbele
het zuideljk halfrond deshemelsbevindtzich en neelruldige zldrdl.
v komen desgeljksin grooeenemerkwaardigenevelvlekbj'
<inArgus.Zj ten getalevoor.Vermoedeljk vormenzjstel-

bevindt,w elke in den grooten telescoop van

heeft eene onregelmatige gedaante, bedekt sels van nevelvlekken. Onder de 5000 voor%deo graadvan denhemelenomsluitdester werpen van dien aard heeftmen volgensJohn

!,bj welke men sedert 1685 opmerkeljke
llchtveranderingen bespeurt.In dien tjd was
zj eene stervan detweedegrootte,maarzj
nam zoozeert0einhelderheid,datzjin1843
Sirius hierin schier evenaarde.Daarna begon
haar glans allengs te ver:aauwen: in 1850

Aàrycklr 229 dubbele, 49 drievoudiqe, 30
viervoudige,5 vjfvoudige,2 zesvoudlge,3

zevenvoudigeen 1negenvoudigenevels.Vooral

d'Arrestheeftmetgrootenjverzjneopmerkzaamheidgewjdaan dedubbelenevels.Reeds
in 1862 merkte hj Op,dathetaantalphysi-

vertoondezj zich roodachtiggeelen in 1858 sche dubbele nevels veel grooter is dan dat
z00faauw a1swareztJgereedom teverdwj- derdubbelsterren.Hetwasboven allentwjfel
nen.Trouwens in 1865waszj voorhet0n- verheven, dat men in het vervolg pogingen

gewapend 00g nietmeerzigtbaar.- Aan het zou aanwenden,om deloopbanen derdubbele
zuiderhalfrond des hemels bevinden zich 00k nevels teberekenen.Toen F.W .H ersehelzich
de beide Magellaansche W olken,verwonder- aanvankeljk met de waarneming der nevelljkeverzamelingenvan sterren,nevelvlekken vlekken bezig hield en reeds een aantalvan
en sterrehoopen.De grootste beslaat42 en de deze ontdekten beschreven bad,hield hj ze
kleinste 10 D graden.Laatstgemeldeontsnapt voor zeer verwjderde sterrehoppen,die men
bj maanlicht aan den ongewapenden blik. wegens den verbazenden afstand metonzege-
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wone hulpmiddelen nietkan ontbinden.Eerst den 16den December1716,diendeonderVlllarn

in 1791 liethj ditgevoelen varen,wanthj in Italië, daarna in Duitschland en wjdde
had inmiddels 17 sterren ontdekt, die door
dunne, lichtgevende,bolvormige nevelhulsels
waren omgeven.Er m oest dus eene lichtgevende nevelstof bestaan.Deze meening werd
bevestigd door hetwaarnemen vaneenegxoote
m enigte uitgebreide nevelsvan onregelm atige
gedaante, welke zelfs met de sterkste tele-

zich vervolgens aan de beoefening derwetenschappen en aan de diplomatie.HetFransche
Hot'zond hem als ambassadeur naar Romeen

hj bleefervan 1748 t0t1752.In 1755 werd
hj afgevaardigdnaarBerljn om een verbond

van Pruissen metEngeland te beletten,'tgeen
hem echternietgelukte.Daarnaonderhandelde

scopengewoonljk dan alleenkunnen waarge- hjin 1762metEngelandoverdenvrede.Toen
hem voortsin 1769nahetoverljdenzàlnsvaders het hertogdom ten deelviel,verliethj
het Hof. Bi
j den strjd derregéringmethet
Parlement(1771)verklaardehj zich tegende

nomen worden,wanneer de ltlchtvolkomen
helder en het0og deswaarnemers in hetdonker t0t rustgekomen is.Hersehelzag in het
geheel152 D graden desuitspanselsmetzulke
nevels bedekten beweerde,datdehoeveelheid
dier uiterst dunne nevelstofin de ruim te des

eerste,maar kwam 00k metkracht in verzet
tegen het door M aupeow ingesteldeParlement.

heelalshetbegripvan menschen verteboven Toen Veryennesgedurendekorten tjdaanhet

gaat.Daterlnderdaadeene gloejendenevel- hoofd der zaken kwam , belastte de Hertog
stofin hetheelalbestaat,isdoordespectraal- zich desgeljksmet eene portefeuille,doch na
analyse bew ezen,en hetoordeelvanH ersehel het ui
tbarsten van de Omwentelinr behoorde
is daardoor op eene schitterende wjze be- htjtotde weinigeaanzienljken,d1e zichaan
krachtigd. Nevelvlekken worden thans alge- dezjdedesKoningsschaarden.Daardoorkwam
m een beschouwdalsdekiemenvantoekom stige hjin1793indegevangenis,waaruithj eerst
vaste hemelligchamen.
nadenva1vanRobespierrewerd bevrjd.NietA evers, de hoofdstad van het Fransche temin verloor hj zjn titelen een grootgedepartementNièvre,ligtaan de Loire en aan deelte van zjn vermogen.In 1796 bekleedde
den mond derNièvre.Zj isdezetelvan een hj hetvoorzitterschap in dekiezersvergadeprefect, van een bissehop, van eenige regt- ring van het Seine-departement a1s burger
banken,van een algemeenen raad voormanu- -Yaneini,en overleedte Parjsden 25stenFefacturen,vaneenKamervanKoophandelenz.De bruarj 1798.Zjnegedichten enz.heefthj in
stad verdient geenszins den naam vansehoon, 1796 in 8 deelen uitgegeven.
maarzj bezitfraajewandelparken en eenige N evis, een Britsch-W est-lndisch eiland,
m erkwaardige gebouwen.Tot deze behoortde tot de Leeward-eilanden behoorend, ligt op
oude hoofdkerk van St.Cyr,de kerk van St. 17O 10'N.B.en 62O33'W .L.vanGreenwich,
Etienne!hetvoormalig hertogeljk slot(thans ten zuidoostenvanSt.Christolel,heefteenvulhetpalels van Justitie),het gebouw der pre- canischen bodem en eene gem iddelde hoogte
fectuur,detriomfgoorttergedachtenisvanden van ruim 1000 Ned.elen teltbpietsm eerdan
sla'
g van Fontenol en de steenen brtlg met 17 2 (
a geogr.mjlbjna 12000 inwoners,meest
bogen over de Loire.Men heeftereenlycéum , Negers. De grond is er vruchtbaar,mild beeen grooteneenkleinseminarium ,eenekweelt- sproeid en van bosschen voorzien, en men
school voor onderwjzeressen,eene boekerj, heefter 3 reeden.De voornaam stevoortbrengonderscheidene muséa en eenige wotez
lschap- selen zjn er suiker en rum , en dehoofdpeljke genootschappen. De njverlleid is er plaats is Charlestown. Het wordt bestuurd

van veel belang; men heeft er eene rjks- door een yresident, dietevensdebetrekking
jzergieterj, die scheepsgeschut, kogels en van kolonlaalsecretaris waarneemt.
spjkerslevert,- voortsanderefabriekenvan
Newa (De),uithetmeervanLadogak0jzerdraad,vjlen,schroeven en werktuigen, mende,voorts gevoed door hetOnega-enhet

van scheiktm dige praeparaten,porselein,aar- Ilmenmeer en door een aantalkleinerem eren
dewerk en glas,vioolsnaren,kousen,gew even uit het noorden van Rusland, heeft eene
stoâ'
en, leder, bier enz.Tevensis er een 1e- lengte van slechts 70 Ned.mjl,stroomtdoor
vendige handel in wjn, graan, vee en ma- het gouvernem ent Petersburg en stort benenufacturen;dezew ordtdoordebevaarbareLoire, den de stad zich uit in den Newaboezem ,
door kanalen en spoorwegen ongemeen bevor- een gedeelte der Finsehe golf, gelegen tusderd.M en telt er ruim 22000 inwoners.
schen Petersburg en Kroonstad.BjPetersburg
NeversAvasin ouden tjd een graafschapen heeft de Newa eene delta, en hare 4 voorkwam
door
Ma
tha erfdochtervanVlaan- naamste armen,de Groote en KleineNewaen
&
Feljk e
I
netgr
l
Ta
var
r
in
egare
lVa
den
Nevers, doo1*haar hu- de Groote en Kleine Newka,vormen er met
deren
Stonte,hertog van Bour- ht
lnne talrjke zjtakken een groot aantal

gondië,in hetbezitvan dezen.Iljbenoemde
zjn tweeden zoon t0tgraafnan F'
erdr.
:,doeh
deze sneuvelde bj Azincourt(1415).In 1491
vervielhetgraafschap aanEhqelbert'
plzlCleeh
Frll,
: 1, koning van Frankrjk, verhief

eilanden, ('
tie gedeelteljk door de stad zelve,

qedeelteljk met villa's zjn bezet.De Newa

ls Over hare geheele lengte bevaarbaar en
vormtheteeryte gedeelte van den zeerzamengestelden waterweg, welke Petersburg met

hett0t een hertogdom ,en ditlaatste werdin deWit
te en Casgische Zeeverbindt.Volgens
1659 aan den kardinaal M azarin verkocht, waarnemingen, dle zicr
h uitstrekken over een

die het naliet aan zjn neef Phili
ppe J'
MJIA
I tjdqerk van 1;1 jaren,isdeNewajaarljks
M aneini-M azarini, een Fransch staatsman en gemlddeld 147 dagen met js bedekt. Hare
grande van Spanje.Hj werdgeborenteParj: breedte verschilt van :60 t0t 1260 Ned.el:
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haredieptevanQB/4det0t63/4deennabjdehoofd- machinenfabrieken, jzergiderjen, pottebak-

stad van 6 t0t15Ned.ll.T0tharezjrivie- kerjen,glasblazerjen, scheepstimmerwerven

ren behooren de Moika,de Mga,de Toazna, enz. In 1875 werden er 39 schepen gebouwd
de Ishora en de Slowangka op den linker met eene gezamenljke ruimte van meer dan

en de Tsjernaja en de Ochta opden regter 32500 ton. O0k handelen scheepvaart ztjn
oever.Bj westewind rjst het water in de er van groot belang.In laatstgenoemd jaar
Newa, en dit werd den iden November 1824 zjn er uit hetbuitenland 5112 schepen (met

z00 hoog,dathetgrootstegedeeltevanPetersburg onderliep.

ruim 11/gmillioen t0n ruimte)binnenpevallen
en 7732schepen (metbjna23/4demillloen t0n

N ewark.Onderdezennaam vermeldenwj: ruimte) derwaartsuitgeloopen.Hoofdzakeljk
Newarklyps Frdpf,eenestadinhetEngelsche laadt men er steenkolen en jzer.Men vindt
graafschap Nottingham , aan een bevaarbaren inharenomtrek meerdan50steenkolenmjnen.
arm der Trent en aan den 8P00rW0g Van De stad teltnagenoeg 14000 zielen (1876).Londen naar Newcastle gelegen. M en vindt
er de kerk van St. Mary Magdalena met
merkwaardige praalgraven, de bouw vallen
van een kasteel uit de 12de eeuw ,een fraai

Newoastle lptsdr Lyme, in het Engelsche

graafschap StaFord gelegen, desgeljks eene
drukke fabriekplaats, heeft Ongeveer 16000
inwoners.

stadhuis,eeneLatjnscheschool,groote bier- N ew castle is de naam van een a'anzienbrouwerjen,een levendigen handelen ruim ljkEngelsch geslacht.Onderdezennaam ver12000 inwoners.
melden wj:

Newark, de hoofd- en havenstad van het
Tl
tomas Pelham gollesj hertog rcs Nemgraafschap Essex in den Noord-Amerikaan- cct
sfle, een Britsch staatsman.Hj werd reschen Staat New Jersey, aan de Passaic- boren den zlsten Julj 1694,betoonde zlch
rivier, ongeveer een uur gaans van de plek, een voorstander van het Huis lrunswj
;k en
waar zj zich uitstortin de Newarkbaai,een zag zich bj detroonsbeklimming van GeorgeI
gedeelte van den Atlantischen Oceaan, - (1714) verheven t0t graaf van O!tv: en een
voorts aan het M orriskanaal, 10 Ned. mjl Jaar later t0t markies çJ2 Clare en hertog
ten noordwesten van New York gelegen.Zj van X- CtZ.
:JJ:,voortsin 1617,nadathj een
is regelmatig aangelegd, bezit vele deftige Opstand der Tories gedempt hady t0t lord-

gebouwen,fraajepleinen,kerkenen scholen, kamerheer van het Koninkljk Huls,waarna
eenegrooteboekerj,onderscheidene geleerde hj in 1791 staatssecretariswerd.O0k genoot
genootschappen, meer dan 500 fabrieken en hj de gunstvan GeoryeII.In 1748 werd hj
ruim 105000 inw oners.
kanselier der universiteit te Cambridge, in
Newark, de hoofdstad van het graafschap 1750 vergezelde hj den Koning als eerste

Licking in den Noord.Amerikaanschen Staat staatssecretarisnaar Hannover,en aanvaardde
Ohio, een vereenigingspuntvan.verschillende in 1754 de betrekking van opperschatmeester.
spoorwegen, m et omstreeks 7000 inwoners Na den dood van George 11 keerdehj aanen uitgestelkte steenkolenmjnen in hare na- vankeljk tothet ambteloos leven terug,doeh
trad in 1765 op niellw als geheim zegelbebjheid.
N ew-Bedford , eene stad in den Noord- w aarder in hetKabinet. W eldra echter nam
Amerikaanschen Staat Massachusetts,ligtaan hj zjn ontslag en overleed den liden N0den Atlantischen Oceaan, ter plaatse waar vember 1778.
de Accushnet zich uitstortin deBuzzardbaai.
Henry Tdllc- Yennes-pelkam Cllfol,vjfZi
j heeft eene goede haven, een drukken den hertog van Newcastle.Hj werd geboren
handelen ruim 21000 inw oners.
den 22sten Mei1821,studeerde te Oxford en
N ew castle upon Tyne, de hoofdstad werd w eldra lid van het Parlement. Hier
van hetEngelschegraafschapNorthum berland, schaarde hj zich aan de zjde van Peel en
ligt aan de Tyne, 12Ned.mjlvan den mond bekleedde in diens K abinet onderscheidene
dezerrivier,welke zich uitstortin de Noord- betrekkingen.In Julj 1846 trad hj af,bezee. Zg verheft zich op een heuvel en is lastte zich in hetministérie Aberdeen in 1853
zooweldoor eene sieenen brug als door eene met hetdepartem entvan K oloniën enin 1854
grootsche, door Robert Stephenson gebouw de met dat van O0rl0g,doch moestin 1855 de
spoorwegbrug met de overzjde der rivier pprtefeuille nederleggenj daar men hem beverbonden. Het benedengedeelte der stad is schuldigdo van eenegebrekkigeverzorgingvan
het oudste en de voornaamste zetel van het hetleger in de Krim.Van 1859 t0t1864 was

verkeer,terwjldewoningen deraanzienljken
in de.bovenstad gelegen zjn.Langsde Tyne
vindt men fraaje kaden en ruime magazjnen. Van de 95 kerkgebouwen verdienen de
hoofdkerk,in spitsboogstjlopgetrokken,en

hj wederministervan Koloniën envergezelde
als gouverneur den prinsran FWlli: op eene

reis naar Noord-Amerika.Nadathj om redenen van gezondheid zjn ambthad nedergelegd, overleed hj den 18den october1864.

de R. Katholieke kerk vermelding. Voorts
N ew foundland ,een eiland en tevensde
heeft m en er een oud kasteel, een nieuw oudste Britsche bezitting in N oord-Am erika,
stadhuis, eene beurs, eene gevangenis, ka- dûor de smalle Straatvan Belle Isls van Lazernen,openbarebaden,verschillende scholen bxadorgescheiden,ligttusschen46037'en 51040'
en geleerde genootschapyen,openbare boeke- N.B.2 en 52034/en 59021'W .L.van Greenrjen,een botanischen tuln,eenesterrewacht, wich ln den Atlantischen Oceaan,wordtdoor
een schouwburg, eene concertzaal enz. D e de Golfvan St.Laurens bespoeld,en beslaat
njverheid bloeiter ongemeen;er zjntalrjke meteen aantalkust-eilandenjwaaronder zich
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Miquelon en St.Pierre bevinden,eene opper- terwjlEngeland heteiland van manufacturen
vlakte van 1895 1 geogr.mjl.De kusten voorziet. De uitvoerbepaalter zich hoofdza-

van diteiland zjn hoog en rotsachtigen van
breede,diepefjordenvoorzien,welket0tover
een afstand van 100 Ned.mjlin hetland
doordringen.Zj vormen onderscheidenekapen

keljk t0tstokvisch,zeehondenvellen entraan.
Spoorwegen zjn er n0g niet,en alleen des

waardigste voorgebergten zjn erKaap Race
in hetzuidoosten:KaapRayinhetzuidwesten,
enKaapNormanlnhetnoorden.Vandebaajen
isTrinitybaaidegewigtigste,daarzjdekleine

Naast zich heeft hj een verantwoordeljken
raad (C0uncil) a1s uitvoerend bewindjeen

zomers onderhoudt St. Johns, de hoofdstad
van het eiland,een regtstreeks stoombootverkeer metEuropa.
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e schiereilanden,van welke hetzuldeAan hethoofd der zaken bevindt zich een
ljke den naam draagtvan Avalon.Demerk- gouverneur,door deBritscheKroon benoemd.

W etgevend Ligchaam van 15 door de Kroon
benoemde leden en een Huis van Afgevaar-

haven Heart's Content bevat,waar zich het digden (HouseofAssembly),welks31leden
eene einde bevindtvan den Atlantischen tele- doorhetvolk voorden tjd van 4Jaargekogr
aafkabel.De oppervlakte van heteiland is zen worden.De hoofdstad St.Johnsteltruim
ln het algemeen eFen en bezit uitgestrekte 22500 inwoners, en andere merkwaardige
heide- en weidevelden, wouden en meren. plaatsen aan de kust zjn Harbour Grace,
Men heeft er slechts enkele heuvels,en deze Torbay, Twillingate en Placentia. Gemelde
zjn nergens400Ned.elhoog.Debodem be- gouverneurheeft00k hetbeheervanheteilan;
staat er hoofdzakeljk uit oorspronkeljk ge- Antieosti in de Golfvan St.Laurens en van
steenteensilurischenleisteenjwaardoorgraniet de kustvan Labrador.
en vulcanische rotsen eenweghebbengebaand.
Newfoundlandwerdreedsvôôrbetlaar1000
Men heeft er voorts koper, zilverhoudend door zeelieden uit Noorwegen ontdekt.Gedulooderts en steenkolen.In de bosschen vindt rende de104een lldeeeuw onzerJaartelling
men vooraldennen en berken,doch 00k 10r- bezochten de Noormannen een groot gedeelte
kenboomen,populieren,esschenen elzen;tevens deroosteljkekustvanAmerikaenwaarschjnheeft men ervele heestersmeteetbarebessen, ljk 00k Newfoundland.In 1597werdhetont-

inzonderheid boschbessen (Vaccinium),enmet dekt door Jean Oclof,destjdsin Engelsche
Labradorthee.Tothetdierenrjk behooren er dienst,zoodathjhettenbehoevevanEngeland

vossen, wolven, beeren,bevers,Amerikaan- in bezit nam. In 1600 hielden Portugézen,
sche rendieren en Newfoundlandsche honden. Franschen enz.zich aldaarmetdevischvangst
De bevers nemen er in aantalt0e nadatde bezig, doch eerst in 1583 w aagde het sir
waardederbevervellençedaaldis,alsmedede Humpltrey Gïlldrf, een halfbroeder van sir
w olven, sedert de premle op hetdooden van Wal
ter .
/cldùA,op de kust van dateiland
deze dieren werd ingetrokken.In de wateren eene volkplanting te stichten.Maar deze en
van New foundland vindt men vele visschen eenige latere pogingen mislukten, totdat in

en zeehonden.Hetklimaat is er betrekkeljk

1623 sir GeongeCalvert in hetzuidwesteljk

guurwegensdegrootejsqevaarten,dieerin gedeelte dekolonieâvalondeedverrjzen.Inde maanden Maart, Aprll en Mei uit het middelshadden zich deFranschen aan deP1anoorden langs de kust zuidwaarts drjven, centiabaai gevestigd,zoodaterwûldrastrjd

zoodat de gemiddelde warmtegraad er veel ontstondtusschenhenendeBritschekolonisten.
lageris,danindelandenvanwesteljk Europa, In 1708 werd de Engelsche volkplanting St.
w elke zich op dezelfde breedtebevinden. De Johnsnagenoeg geheelenaldoordeFranschen
winterkoude is er welis waar zeer gestreng, verwoest,doch bj den Vrede vanUtrechtin
maar de havenszjn er nietz0olang doorhet 1715 is het geheele eiland afgestaan aan de
js gesloten als vele andere,dieverdernaar Britten.
het zuiden aan de Golfvan St.Laurens geN ew H am pshire , een der noordooste-

legen zjn.In den zomer zjn de dagen en ljke Staten van de Noord-Amerikaansche
nachten er zeer aangenaam , doch aan de Unie, ligt tusschen 41040' en 45018' N.B.,
zuideljke en oosteljke kustbrengtdeGolf- en 70040' en 72035' W .L. van Greenwich,
stroom zware nevels.De bevolking is er van grenstinhetnoordenaan Canada,inhetoosten
1857 tot 1874 van 122000 t0t161000 geklom- aan Maine en den Atlantischen Oceaan,in het
men,maaronder deze zjn de 2479 bewoners zuiden aan M assachusettsen in hetwestenaan
der Fransche eilanden Miquelon en St.Pierre Yermont,en is d00r de rivier de Connedicut
niet begrepen. De lndianen zjn er nagenoeg van laatstgemelden Staat gescheiden.Zjne
verdwenen.De voornaamste bron vanbestaan Oppervlakte heeft eene uitgebreidheid van
is er de vischvangst,en hiertoe geeftde be- 4361/
: L geogr.mj1en draagtbjna320000
kende Bank van Newfoundland eene uitste- inwoners,onderwelke zich slechts580vrje
kende gelegenheid. Men vangter vooralka- Kleurlingen en 23 Indianen bevinden.De be-

bel
jaauw ,doch 00k de robbenvangstop de volking iserbjna geheelvan Schotschen en

kust van Labrador is van veelbelang,daar Prot
estantsch-lerschen oorsprong.In hetalgezj in 1875 meerdan een halfmillioenvellen meen isde bodem er heuvelig en bergachtlg,
leverde.Landbouw en veeteelthebbeninNew- doch langs de kustvindtmen een vrj breefoundland weinig tebeteekenen.Menverbouwt den,vlakken,zandigen zoom.Devoornaamste
e1* wel gerst, haver, aardappels en tarwe, bergketen neemt een aanvang tusschen de
doch de levensmiddelen worden er m eeren- rivieren de Connecticut en de Merrimac en is
ieelsuitDuitschland en Amerikaaangevoerd, eene voortzetting van hetAlleghanygebergte.
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NEW HAMPSHIRE.

I)e Alount Alonadnock is er 1131 en de
Moosehillock 1460 Ned.elhoog.N0g verder
noordwaarts verheFen zich de W hite Mountains met den Mount W ashington,den hoogsten berg der Vereenigde Staten ten oosten
van de Mis8issippi,ter hoogte van 1915 Ned.
e1. Hier vindt men het zoogenaamd nAmerikaansch Zwitserland'
'.Behalve de W ashing-

de bergen verschaFen er goede weiden aan

runderen en schapen.Men verkrjgterpeul-

vruchten, boter, kaas, hooi, h0p, w0l,
ahornsuiker, was en honig, alsmede tabak ,

wjn, vlas en zjde. De lage hellingen der
bergen zjn begroeid metdigte wouden van
eiken-, berken-,lorken- en ahornboomen,en
velerlei naaldhout.In 1874 had men er47000

t0n heeflmen bj dezegroep8 toppen,welke paarden,118000runderen,92000melkkoejen,
de hoogte van 1500 Ned.el overschrjden. 37000 zwjnen en 237000schapen.De gron;
VerderwestwaartsbereiktdeMountLafayette levert er jzer,koper,zink,l0od,tin,arseeene hoogte van 1612 Ned. e1. De geheele nik engoud.Denjverheidbloeiterongemeen

bergstreek is ter hoogte van ruim 900 Ned.
el digt begroeid met bosch, en een spoorweg loopt er naar den t0p van den M ount
W ashington. Deze staat is mild besproeid,
doch meerdoor groote m eren dan door rivieren. De grootste rivier is er de Connedicut,

en wordt Bterk bevorderd door de waterkracht der rivieren, waaraan de w elvarende
steden Manchester, Dover? Nashua,enz.ge-

legen zjn.Men vervaardlgt er vooral ka-

toenen garens en katoenen stoFen,leder en

schoenen,terwjl de handel in hout er een
die in een klein meernabj de grenzen van grooten omvang heeft. Het meerendeel der

Capada haren ooxsprony neemten deweste- bevolking evenwel houdt er zich bezig met
ljke grens vormt. Zj ls t0t aan dewater- den landbouw.Ofschoon deze Staat te Ports-

vallen bj Bath (400 Ned.mjl van haren mouth eene der beste havens van de Ver-

mo
nd) bevaarbaar gemaakt. De Merrimac eenigde Staten bezit, is de handel er niet
ontspringt in de W hlteMountains en stroomt z0o levendig als te voren. De voornaamste
zuidwaartsdoorhetmiddenvanNewHamyshire uitvoerartikelen zjn:timmerhout,vee,w0l,
naar Massachusetts; zj heeftonderscheldene visch, rund- en varkensvleesch,potasch en
watervallen en stroomversnellingen, maar is
van haren mond t0t aan Concord bevaarbaar

graniet.
New Hampshire is in verschillende rigtin-

gemaakt.Aan dezuideljkehelling derW hite tingen van spoorwegen doorsneden,en zjne
Mountains, in een klein meer,ontspringtde steden zjn daardoor verbonden met Boston
Piscataqua en vormt over een afstand van

en New York en m et alle groote steden in

65Ned.mjldegrenstusschenNew Hampshire Vermont,Massachusetts en Connedieut. Het
en Maine. V00r de scheepvaart is zj van onderwjs wordter bestuurd dooreenecomweinig belang. De Androscoggin besproeit missie van onderwjs, en sedert 1871 is er
met een klein gedeelte van haren 100p het leerpligt ingevoerd. In 1874 waren er 3812

noordoosteljke gedeelte van dezen Staat,en onderwjzers en 69178 leerlingen. T0t de
de Saco heeft haren oorsprong in de W hite inrigtingen van hooger onderwjs behooren

Mountains, vanwaar zj zuidoostwaarts naar er Dartmouthcollège te Hannover, 3 godgeMaine kronkelt. Van de m eren van New leerde seminaria, eene kw eekschool voor
Hampshire is het W inipiseomeer hetgrootst; Onderwjzers en onderscheidene scholen van
het ligt nagenoeg in het midden van den middelbaar onderwjs.00k ontbreekt heter
Staat en is 40 Ned.mjllang en 2 t0t18 niet aan instellingen van weldadigheid. Het
Ned.mj1breed,zeerdiep,van helderwater uitvoerend gezag berust erin de handen van
voorzien en d00r schilderachtige oevers 0mgeven.Van de overige meren is de Umbagog
hetvoornaam stealsde bron derAndroscoggin.
De mond der Piscataqua vormtden éénigen
merkwaardigen boezem en de éénige haven
voor groote zeeschepen in dezen Staat.T0t
dezen behoort voorts eene groep van kleine
eilanden ill den Atlantischen Oceaan, ongeVeor 30 Ned. mjlvan dekust,nameljk de
Shoals.Het klimaat is er koud; de winter
duurt er lang, maar brengt niet zooveel
verandering als in andere noordeljke Staten
op lagere breedte. Reeds in November valt
er yneeuw en bevriezen de rivieren, en de

een gouverneur en van een raad van 5leden,
terwpl de wetgevende magt is toevertrouw d
aan een General Court, bestaande uit een
Senaat met 12 en een Huis van Afgevaardigden m et 300 leden.Gouverneur,senaatsleden

en volksvertegenwoordiyers worden Jaarljks

door de kiesbevoegde lngezetenen gekozen;

zj moeten eehterProtestanten zjn.De leden
derregterljkemagtworden doordengouver-

neur benoemd.Degeldmiddelen van den Staat
bevinden zich in een gunstigen toestand.Twee
Senatoren en 3 volksvertegenwoordigers worden er afgevaardigd naar het Congrès te
W ashington.De hoofdstad is Concord,en besneeuw bljft in het zuideljk gedeelte van halve deze behooren er Pûrtsmouth, Manden Staat t0t in April liggen.overhet ge- chester, Dover, Nashua,Exeteren Newport
heel is de lucht evenwelgezond.De gemid- t0tdevoornaamst
eplaatsen.
Dit land, waar ln 1622 onder I'erdinando
delde Jaarljksche warmte te Concord is
70C. De grond is er niet zeer vruchtbaar. Gorle.
ven John M ason volksplantingenw erden
hoewel de inwoners er veel moeite aan be- gesticht, behoorde eerst t0t Massachusetts,
steed bebben. Het beste land ligt er in de maarw erd in 1579 dooreeneactevanKarel11
rivierdalen, die van tjd t0ttjd overstroomd van Engeland als afzonderljke provincie erw orden, vooral in het dal der Connecticut. kelid. In 1775 verklaarde deze zich onaf-

Het noordeljk gedeelte van den Staat is hankeljk, en de tegenwoordige constitutie
grootendeels in een w oesten toestand, doch

van den Staat dagteekent van 1792.
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N ewhaven lsdeaanzienljkstestadvanden 1874 bjna 116000pMrden,15000muilezels,
84000 runderen, 148000 melkkoejen,163000

Noord-Amerikaanschen StaatConnecticut.Zj
ligt aan eenebaaiderLong-lslandsound,heeft
een aangenaam voûrkom en,is regelmatig gebnuwd en bezit vele door iepenboomen beschaduwde straten.Tot de merkwaardig8te
gebouwen behooren er:het stadhuis,het belastingsgebouw , het postkantoor, een groot
ziekenhuis en de gevangenis, en t0t de be-

zwjnen en 125000 schapen. T0t de nuttige delfstoFen,hoofdzakeljk in hetnoorden
van den Staat te vinden, behooren: jzer,
koper, zink, steenen, lejen en porseleinaarde. O0k de fabrieknjverheid is er van

veelbelang en wordterdoordeaanwezighei;
van waterkracht en brandBtofzeer bevorderd.

langrjkste inrigtingen van onderwtjshetver- Men heeft er veelkatoen-,w01- en jzerfamaarde Yale Collège met omstreeks90 hoog- brieken,glasblazerjen,zjdefabrieken,suikerleeraren en tusschen de 8-en 900 studenten, raëuaderjen enz-, terwjl devischvangsten
meteene boekerj van 78000 deelen enaan- vooraldeoestervisscherj ergrootevoordeelen
zienljke ràuséa.Na het Harvard Collège te opleveren.De ligging van hetlandisongemeen
Cambridge isdezehoogeschooldevoornaamste gunstig voor den handel, en de blgei van
in de Vereenigde Staten.Voortsheeftmen er dezen wordt verhooqd door spoorwegen en
veel njverheid en handel, en het aantal kanalen.op hetgebled van hetonderwjsis
inwoners bedraagter50000.- O0k in Enge- er in 1871 schooldwang ingevoerd. In 1814
land ligt eene plaats van dien naam in het had men er1493 openbareen 354 bjzondere
graafschap Sussex, aan den mond der Ouse, scholen met920onderwjzers,2259 onderwjwaar schier dageljks stoombooten afvaren zeressen enbjna223000leerlingen,vanwelke
naar Dieppe en de eilanden van het Kanaal. echter slechts de helft de school geregeld beN ew Jersey , één der middenstaten van zoekt.Het godsdienstonderwjs iservan de
de Noord-Amerikaansche Unie,ligttusschen openbarescholen verbannen en ligchaamsstraf38056' en 41021/ N.B., en ;4O en 75033' fen zjn er sedert1868verboden.T0tdeinW .L.van Greenwich,grenstin het noorden rigtingen van hooger onderwjs behooren er
aan New York ,in het oosten aan New York het cgllège te Princeton, Rutgers-collège te
en den Atlantischen Oceaan,in hetzuidenaan Nieuw-Brtlnswjk,hetcollègederEpiscopalen
de Delawarebaaien inhetwestenaandeDela- te Burlington en het R. Katholieke Setonwarerivier, en telt op 391 L geogr.mj1 collège.Voorts heeft men ereene technologiruim één millioen inwoners, Onder welke scheschoolte Hoboken,4theologischescholen

zich 30000 Kleurlingen bevinden.Hj vormt en eenekweekschoolvooronderwjzers.Het
eene soortvan schiereiland,hetwelk in Kaap meerendeel der bevolking behoort er t0t de
May eindigt.Nagenoeg degeheele zuideljke Methodisten;doch erzjn ook veelPresbytehelft van den Staat is alluviale grond, en
eene reeks van lage eilanden en banken
scheidt de weilanden derkustvandevollezee.
Achterdieweilandenheeftmeneeneuitgestrekte
zandvlakte, grootendeels m et naaldhout be-

rianen,BaptistenenNederlandsch-Hervormden.

In 1817waren er2413 openbare boekerjen;

en in 1875 verschenen er 177 dagbladen,van
welke er 23 elken dag w erden uitgegeven.
De grondwet van dezen Staatdagteekentvan
1844. De uitvoerende lnagt is er in handen
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nlgte braambessen verzamelt.Naar het n0or- van een gouverneur, die door hetvolk voor

een tjd van 3 jaar gekozen wordt,en de
wetgevende in die van een Senaaten vaneen
Huis van Vertegenwoordigers (General Assembly), de eerste met21 en de tweede met
60 leden. Ten behoeve der regtspraak heeft
aan de Hudson, tegenover New York, een men ereen H0fvan appél,een kanselarjgesteilen rotswal, bekend onderden naam van regt, een hgoggeregtshof, arrondissementsDePalissadoes''.Dehoogstetoppen zjn er: regtbanken en kantongeregten.De kantonregRutherford Hill (553 Ned.el) en High Point ters worden door den gouverneur,de leden
(550 Ned.el).Behalvereedsvermeldegrens- der overige regtbanken voor een tjd van 7
rivieren stroom en er dePassaicen de Hacken- Jaren door hetvolk benoemd.Degeldmiddelen
den, bj Sandyhook, begint de bodem te
rjzen en draagt er heuvels ter hoogte van
144 Ned.el Yerder wordthet noordeljk gedeelte bedekt met 3 evenwjdig loopende
ketensvan hetAlleghanygebergte.Zjvormen

sack, die zich in de Newarkbaaiuitstorten,
de Raritan en de Great Egg Harbourrivier.
Staten-eiland en Newark behooren t0t dezen
Staat.Men heeft er aan de kust een zeeklimaat, doch meer in het binnenland onder-

van den Staat bevinden zich in een gunstigen
toestand.Twee senatoren en 7 volksvertegenwoordigers hebben zitting in hetCongrès te
W ashington; de hoofdstad van den Staatis
Trenton.

gaat de temperatuur er aanmerkeljke ver- De eerste volkplantingen zjn er gesticht
anderingen. De kustvlakten zjn ongezond, dgor Nederlanders tusschen 1617 en 1620,

maar 0ok hier heeft men gl
lnstig gelegen
oordenj die wegens de zeebaden des zomers
druk bezocht worden. De grond is er over
het geheel niet zeer vruchtbaar, maar men
kan er zelfs van het zand, door het met

waarna in 1637 aan de Delaware 00k Zweden
en Finnen zich vestigden,die evenwelin1655
door de Nederlanders werden verdreven.Deze

laatsten echtermoestenophunnebeurtdewjk

nemen voor de Engelschen,die zich in 1664
Mzergelte vermengen,goede oogsten verkrj- gewapenderhand het eiland toeeigenden, dat
gen. De voornaamste voortbrengselen zjn volgens een giftbrief van Karel11 van Ener:tarw e,maïs,haver, aardappels en vlas, geland met New-York werd toegekend aan
benevens groenten en ooft. Men had er in den hertog ran rork,diehetwederom afston;
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M n Berkeley en GeorgeO> f:r:f.In 1702 ver- vendooreendjk,rLevee''genaamd,dieechter
viel het aan het moederland en vormde een meermalen bezweek.De oude stad heeftde
afzonderljk gewestjhetwelk t0taan de 0m- gedaante van een parallelogram ,doorsneden
wenteling van 1776 doorBritsche gouverneurs van straten,welke elkanderregthoekig kruiwerd bestuurd.Hetnam jverig deelaan den sen.Daarnaast vindtmen de voormaligevoorvrjheidsoorlog en behoortt0t de 3 Staten, steden St. Mary, Annunciation,La Course
welke de constitutie der Vereenigde Staten en Lafayette
voorts:Marigny,Daunoisen
van 1787 metalgemeene stemmen aannamen. Declouet, Treme en St.John's.In het oude
Newm an (John Henry),een vermaard gedeelte vormen de hooge,met balcons verEngelsch godgeleerde, geboren te Londen sierde huizen naauwe straten, doch in het

denzlstenFebruarj 1801,studeerdeteoxford nienwerezjn dezebreedentellenvelefraajq
enwerdin 1828godsdienstleeraar,waarnahj, moderne gebouwen.De straten langsderivier
als aanhanger van Pgsey, met dezen de
XTracts f0r the Tim es'' in hetlieht gaf.In

hebben eene sikkelvormige gedaante, en de
breedste van deze is de Kanaalstraat,welke
1845ging hj overt0tdeR.KatholiekeKerk 58 Ned.elbreed en overhare geheelelengte
en werd teRomegewjd t0tpriestervanhet van een aanleg voorzien is,alwaarhetstandoratorium.Na zjnterugkeerinEngelandzocht beeld van Clay zich verheft. De meeste ge-

hj zjne landgenooten zooveelmogeljk voor bouwen zjn van gebakken steen en in het

de R.Katholieke Kerk te winnen en schreef:
XLetters on certain diëculties felt by Anglicansin submitting toRome(1850)''en pDiscoursesadressedtomixedcongregations(1850)''.

algemeen laag, doch 00k wel3 of4 verdiepingen hoog. De huizen in de voorsteden,

vooralin de voorstad Lafayette,zjn veelal
omringd door tuinen metoranje-,citroen-en

Hj zag zich benoemd t0trectorderpasge- magnoliaboomen. New orleans heeft metde

stichte R.Katholieke universiteit,maarlegde voorsteden langs de rivier eene lengte van 10
in 1859 die betrekking neder,om zich tebe- Ned.mjl,en aehterwaartseenedieptevan8
lasten met het bestuur van een Opvoedings- Ned.mj1 naar de zjde van hetmeerPontgesticht voor den R.Katholieken adel bj chartrain,waarm ede de stad doormiddelvan
Birmingham. Van zjne overige geschriften 2 bevaarbare kanalen verbonden is.T0t de

vermelden wj:rApologiapr0vltasua(1864: merkwaardigste openbare gleinen behooren:
2âe druk 1874)'',- rllistory of my religious Jackson Square(devoormallgePlaced'armes)
opinions (1865; 2de druk, 1869)/',- pThe m et een standbeeld van generaal Jackson,
Pope and the revolutions (1866)''j- en pEs- Circus Place, te voren Congo Square gehee-

says, critical and historical (1871,2 dln.; ten, en Lafàyette Square. Het nieuwe City
4de druk, 1874)''.- Zjn broeder I'
rancis Park beslaat eene oppervlakte van 62 Ned.
W illiam,geboren in 1805,studeerdedesgeljks bunders.Deaanzienljksteopenbaregebouwen
te Oxtbrd en volbragtin 1830- 1833 eene reis zjn er:hetgroote,n0g onvoltooidegebouw
naar het oosten.Daarna werd hj leeraaraan der inkom ende regten, de voormalige munt,
het Bristol collège, in 1840 hoogleeraar aan
de académie te Manchesteren in 1846 aan de
universiteit te Londen,waarna hj in 1863
t0thet ambteloos leven terugkeerde. ln zjne
geschriften: ))The soul,her sorrows and her

het marm eren stadhuis,het marinehospitaal,
de kazernesen de beurs.Een voormalig hôtel
dient er t0t vergaderplaats voor de afgevaardigden des volks.Van de 50 kerken,die er

aspirations(1849;8stedruk,1868):'en rphasesoffaith (1849;nieuwedruk,1869)'1volrt
hj een weg,die door de rede en de humanlteit is afgebakend, zoodat hj niet meêgaat
metzjn broeder.Alsgeschiedschrjververwierf
hj een goeden naam door zjne rllistory
of the Hebrew monarchy (1847; 3de druk,
1865)'' en pRegal Rome, an introduction to
Roman history (1852)''.Voorts schreef hj:
XEssay on themoralandconstitt
ltionalright
(1849)'3 - Leetures on political economy
(1851)''
,- Theism,ordidacticxeligiousutterances (1858)'' - pHandbook of modern
Arabic(1866)''
,- en sDictionary ofmodern
Arabic(1871,2dln)''.
New Orleans,deaanzienljkstezuideljke

te noemen.M en heeft er een nonnenklooster,

zich bevinden,zjnslechtsenkelemerkwaardig
een dozjn kerkhoven,onderscheidenegestich-

ten van w eldadigheid en 4 schouwburgen.Ten

behoeve van het onderwjs heeft men er 4

hoogescholen, 38 lagere scholen, 18 scholen
en de universiteit van Louisiana,in 1849 gesticht. De stad is eene stapelplaats van den
binnen-en buitenlandschen handelen hiertoe

als hetwareaangewezen door hare liqging

aan eene groote rlvieren aan onderseheldene
spoorwegen.Men laadt er vooralkatoen!sui-

ker,melasse,tabak en rjst.ln vergeljking
metdenhandeliserde fabrieknjverheidvan
weinig belang;men heeftereenigejzergieterjen en suikerraënaderjen, alsmede groote

inrigtingen t0t het zamenpersen van katoen.
koop- en havenstad der VereenigdeStaten en Na het wegruimen der baar aan den mond
tevens de hoofdstad van den StaatLouisianaj derMississippikunnen schepen meteen diep-

ligtop denoosteljkenoevervandeMississippi, gang van 7 Ned.elt0t de stad naderen.D e'
150 Ned. mjl van haren mond en telt 0m- bevolking neemt er echter niet sterk toe,
streeks 200000 inw oners! onder welke zich
50000 Negers en Kleurllngen bevinden. D e
stad verheft zich op eene vlakte,die van de
rivier afdaaltnaar moerassige streken.Om de
sK d tegen overstroomingen te beveiligen,is

want het ongezonde klimaatdoeter gedurig
gelekoortsontstaan.Het ongunstigste saizoen

omvatde maanden Julj,AugustusenSeptem-

ber; alsdan begeven zich de bemiddelde burgersveelalnaar elders.
haargebiedtotopaanmerkeljkenafstandomge- New orleans werd in 1718 door lienville
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gesticht en alzoo genoemd naar den hertog ljk gemuktJegens dewis-en natuurkundej
van OrJeJ0?d,dentoenmaligenregentvanFrank- toen Barro'
tv hem in 1661 zjn leerstoelafrjk.In 1723 stonden er100 hutten meteene stond. Kort daarna wekte hj door zjn gebevolking van 200 zielen. In 1762 verviel schrift over de inrigting der spiegeltelescopen
New Orleans metgeheelLouisianatenwesten de opmerkzaamheid van de RoyalSociety te

van de MississippiaanSpanje,maarkeerdena Londen, waaraan hj dan ook een doorhem
deveroveringvanSpanjedoordeFranschent0t zelven vervaardigden telescoop toezond. In
Frankrjk terug, en werd in 1803 methet 1671 nam ztj hem op onder hare leden en
overig gedeelte van Louisiana heteigendom hj bragt aldaar een gedeelte van zjneverderVereenigde Staten.In dien tjd waren er handeling over het lichttertafel.De strjd,
8000 inwoners, en dit aantal was in 1810
meer dan verdubbeld.In 1815 deed generaal
Pakenltam, bevelhebber van het Engelsche
leger,een aanvalop de stad,maarwerddoor
de Amerikanen ondergeneraalJaelcson gesla-

welke hieroverontstond,moedigde hem aan,
om op den w eg des onderzoeksvoortte gaan.

Hj deed wjdershetvoorstelom debeweging
der aardete bewjzen doordeafwjking van
vrjvallendeligchamen vandeloodljn,waarna
gen.Nadien tjdontwikkeldeerzichdehandel hj zich wederom bj detheoriedergravitatie
sieer en Qqeer, zoodat New orleans weldfa bepaalde. Daar P%eard inmiddels ée'n graad
de stapelplaats Tverd van hetgeheele Missis- van een meridiaan in Frankrjkgemeten had,
sippibekken.
om m et grootere naauwkeurigheid de lengte
N ew portN eene aanzienljke koopstad in van den straalderaarde te bepalen,ontdekte
hdt Engelsche graafschap Monmouth,in het Newton bj detoepassing hiervan,datdebeprinsdom W allis en aan den mond der Usk, weging der maan werkeljk overeenstemde

w elke er eene veilige haven vorm ten zich met de door hem gevondene gravitatiewet.
uitstortin het Kanaalvan Bristol,heeftdok- Van dat oogenblik afwjdde hj alzjn tjd
ken,eene oude kerk, de overbljfselen van en krachtaan een nader onderzoek dierwet.
e0n kasteel,een athenaeum ,steenkolen-en Toen Ral
ley hem in 1684 bezocht,had hj

jzermjnen enz.en ruim :7000inwoners.-

00k de hoofdstad van het eiland W ightjaan
de bevaarbare Aledina en naetomstreeks8000
inwoners,draagt dien naam ,- alsmedeeene
stadindenNoord-AmerikaanschenStaatRhode-

Island,meteeneveiligehavenenbjna13000

inwoners,- en eene stad in denNoord-Amerikaanscben Staat Kentucky, aan de Ohio,
met 15000 inwonel-s.
N ew ton (Isaak),degrondleggerdernieuwere natuurkundigesterrekunde,w erdgeboren

den 5denJanuarj 1643bjW oolsthorpeinhet
Engelsche graafschap Lineoln.Hj wjddezich

reeds zjn pTractatus de motu''in gereedheid, als eerste en tweede deel van zjn
/
)Philosophiae naturalis principia mathematica

(1687 enlaterl''.Tevenshad hj zich begeven
op het veld der staatkunde;hj wasname1jk vertegenwoordiger van de universiteitte
Cambridge in het Parlement, en werd in
1696 waradjn en in 1699 diredeur van de
munt. Hj bewees bj de vervorming van de
muntbelangrjkediensten en hieldzich tevens
bezig metscheikundigeonderzoekinqen;maar
zjn laboratorium met zjne geschrlften werden door de vlammen verwoest. Van alle
kanten werd hj meteerbewjzen overladen:
de Académie te Parjs benoemde hem t0t

te Cambridge aan de studie der wiskunde en
voelde zich vooralgeboeid door de geschriften
van Sawnderson,Kepler,Desea/rtes en Wallis. buitenlandsch lid,- de universiteitte CamDe rArithm etica ininitorum'' van laatstge- bridge koos hem in 1701 weder t0t haren

noemde bragthem t0tbelangrjke ontdekkin- afgevaardigde, en in 1703 werd hj voorgen op het gebied der wiskunde, en deze zi
tterderRoyalSodety.Van zjneyeschriften
werden 18 Jaren later desgeljks gedaan in vermelden wj: qoptics or a treatlse ofthe
een anderen vorm - rdiFerentiaalrekening'' reiexions, iniexlons and colotlrs of light
genaamd - door LeibnIz. M en verhaalt,dat (1704)'',met2geometrischeverhandelingen,Newton door een appel, die van een boom DArithmetica universalis (1707 en laterl'',viel,opm erkzaam werd gemaaktOpdekracht, XMethodus di
Ferentialis'', - rAnalysis per
waarmede de ligchamen getrokken worden aequationes numero term inorum lnfnitas
nM r het m iddelpunt der aarde. Een gezet (1711)''.Met betrekking t0t den strjd,door

nadenken bragt hem tot het vermoeden,dat hem met Leibniz over de uitvinding der
deze kracht ook werkt bp de maan,en dat infnitesimaalrekening gevoerd, is geblekenj
de aantrekkingskracht onzer ZOn de oorzaak dat zj door beide mannen is ontdekt.De
is van de beweging derplaneten.Uitde door brieven, welke hierop betrekking hebben,

Keplerontdekte wetten maakte hjhetbesluit zjn in een scommercium epistolicum (1812)!
pp, dat deze kracht (de gravitatie) steeds verzameld. Andere geschriften van Newton
werkt in omgekeerde verhouding van de vier- zjn: ,
)The chronology of ancient kingdoms
kanten derafstanden.Eersttoendenluogarith- amended (1728)'',en nAd Danielisprophetae
motechnia''vanM ercatorinhetlichtverschenen
w as en de daarin verkondigdequadratuur der

vaticinia, nec n0n S.Johannis Apocalypsin

observationes (1735)''. In dit laatste werk

h
yperboolgrootopzien baarde,steldeNewton verdiepte hj zich in mystieke droomerjen,
zpn leeraar Barrow in kennis m et de reeds zoodat hj allengs voor de wetenschap vervroeger vermelde ontdekking. Daarenboven

loren ring en eindeljk t0t den staat der
hield hj zich bezig met de ontleding van kindsheld terugkeerde.Hj overleedden3lsten
het witte zonlicht door m iddel van het Maart 1727,en zjn stoFeljk overschot werd
prisma.W e1hadhjzich dusreedsverdienste- in de W estminster-abdj bjgezet. Meer dan
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één gedenkteeken verrees ter zjnereer,en t0t dezen Staat.Heteerste is 220 Ned.mjl
zjne gezamenljke werken werden in 1779- lang,ophetbreedst32Ned.mjlbreedendoor
1785 door Sorsley in 5 deelen in hetLatjn de gemelde SoundvanConnecticutgese.heiden.
in het licht gegeven.
Staten-lsland heeft eene lengte van 22 Ned.
New York , een middenstaat der Ver- mjl en eenebreedtevan 6 t0t12 Ned.mjl
eenigde Staten van Noord-Amerika en tevens en ligt tusschen de baai van New York en
de volkrjkste en magtigste van deze,ligt die van Raritan. Tusschen deze 2 eilanden
tusschen 400301 en 45O N.B. en 71051/ en ligt Manhattan met de stad New York.
79046/W .L. van Greenwich, grenst in het
Het klimaat van dezen Staat isverschilnoorden aan hetmeer Ontario,deSt.Laurens- lend.Bj dekustwordtzooweldezomerhitte
rivieren Canada,in het oosten aan Vermont, als de winterkoude getemperd. In hetnoorConnecticuten Massachusetts,inhetzuidenaan deljk gedeelte isde koudezeergestreng,in
den Atlantischen Oceaan en in hetwestenaan het binnenland heeft men een vastelandskliPennsylvanië, het Eriemeer en de Niagara- maat en verder w estwaarts wordt de koude
rivier,en heeftopeeneoppervlaktevanbjna verzacht door den invloed der Stille Zee.De

2211 D geogr.mjlnagenoeg43/4demillioen gemiddelde jaarljksche warmte wordt geinwoners (1875).De bodem is er zeer ver- schat op 80C.De Hudson is er althans 42
schillend. De Allighanies loopen er met 2 dagen met js bedekt.00k met betrekking

ketens uit New Jersey en Pennsylvanië naar t0tden grond ontw aart men eene groote ver-

het zuiden des lands. De eerste wordt bj scheidenheid.In het westeljk gedeelte van

W estpoint doorboord van de Hudsonrivier en den Staat, in de rivierdalen,heeft men zeer
vormt er de vermaarde Hooglanden der Hud- vruchtbare gronden,terwjl anderezeer geson.Vanhier volgt de keten onder den naam schikt zjn voordeveeteelten eeneaanzien-

Taconicberren eene noordeljke rigting en ljke uitgestrektheid t0t de dorre woestevereenigt zlch met de Green Mountains in njen behoort. Doch in het algemeen mag
Connedicut en Massachusetts.Bj W estpoint men New York een vruchtbaren Staat noehebben deze Hooglanden eene breedte van 30 men. Aan den landbouw wordt er groote
Ned.mjl,maarbereiken slechtszelden eene zok'g besteed. In 1874 had men er 660000
hoogte van 450 Ned. el; alleen op den paarden, 19000 muilezels, 684000 runderen,

oosteljken oever der rivierverheFen zj zich bjna 11/
'
cmillioen melkkoejen,650000 zwjt0t518 Ned.e1,terwjlmenmeernoordwest- nen en ruim 2 m illioen sehapen. M en verwaarts den Roundtop aantreft, die 1160 Ned. bouwt er vooralmah's,tarw e,rogge,haver,
el hoog is. Ten noorden van de Mohawk- gerst, boekweit, aardappels! tabak,h0p en

rivier verrjst het schilderachtig Adirondac- wjn.Men ziet er voorts ultmuntend naaldgebergtemetfraajewouden,bekenenmeren. hout, eiken-, ahorn-, beuken-, lorken- en
De hoogste toppen van dezen Staat vindt berkenboomen.In de bosschen heeft men er:
men in het graafschap Essex, waar de den Amerikaanschen eland, reeën, zwarte
M ount Marcy eene hoogte bereikt van 1735 beeren, wilde katten, w olven, bevers, her-

Ned. el.Geheel het oosteljk gedeelte van meljnwezels, otters, marders, hazen enz.,
dezen Staat is bergachtig of heuvelachtig. en totdenuttigedelfstolenbehoorener:jzer,
Men heefter voortseen grooten rjkdom van 100d, zink,koper,gips,marmer,steenkolen
bevaarbare wateren.In het oosten isde Hud- en zout,terwjl men er onderseheidene mines0n deaanzienljkste riviervan den Staat en rale bronnen aantreft.D e bew oners des lands
over eene lengte van 240 Ned. mj1 voor houden zich bezig m et landbouw , handel,
groote stoombooten bevaarbaar. Hare voor- fabrieknjverheid en scheepvaart. Men vernaamstezjrivierisdeMohawk.Aandenoord- vaardigt er vooral meel, kleederen, suiker,
oosteljke grenzen ligt het Champlainmeer, leder, schoenen, jzeren voorwerpen, huisen in hetw esten eu noordw esten maken het
Erie- en Ontariomeer en de groote St Laurensrivier het verkeer gem akkaeljk. In het
midden van den Staat ontspringen de Delaware en de Susquehanna.Eerstgemelde vormt

raad, bier en sterke dranken, w ollen en
katoenen stoFen, piano's, papier,landbouwgereedschappen enz. De handel van New

York is veelaanzienljker dan dievan een

der overige Staten van Noprd-Amerika; de

over een afstand van 113 Ned.mjldegren- stad New York is de stapelplaatsder geheele
zen naardezjdevan Pennsylvaniëen laatst- Nieuwe W ereld.Men heefter een verbazen-

genoemde vloeit door dezen Staatnaar Che- den doorvoerhandel! die er doorkanalen en
sapeakbaai.Beidezjnbj hopg waterbevaar- spoorwegen niet wemig bevorderd wordt.De
baar. De Genesee,in hetwesten stroomend, kanalen hebben er eene lengte van 1480 Ned.

is wegens hare talrjke watervallen slechts mjl, en van deze is het Eriekanaal, 566
bj gedeelten bevaarbaar.Voorts vindt men Ned.mjllany,hetvoornaamste;hetverbindt
in dezen Staat een groot aantal kleine, de Hudsonrivler methet Eriemeer.De spoorschilderachtige meren. De zeekust is er voor wegen zjn er 8370 Ned.mj1lang en verhetscheeyvaartverkeer van het hoogste be- binden de stad New York metalle belanglang.De eénige baaiiser die van New York, rjke steden van Noord-âmerika.Het onderwelke door de gNarrows (Engtenl''tusschen wjsiserin 1875 op nieuw gerepeld.ErbeLong- en Staten-lsland gemeenschap heeft staat schooldwang voor alle klnderen van
metdebuitenbaaieno0knoglangsdeSound- 8 tot 14 Jaar, maar een schoolbezoek van
achter Staten- en Long-lsland om - kan be- 14wekeninhetJaarwordtvoldoendegerekeni
reikt w orden.Genoemde 2 eilanden behooren In gemeldjaarhad men er11775staatsscho-
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len met bllna 30000 pnderwjzers en ruim geraakten de kolonisten in oorlog met de
een millioen leerlingen,terwjldaarenboven Indianen. In het noorden eigenden de Engelde bjzondere scholen dool'138000leerlingen schen zich willekeurig eene groote landstreek

werden bezocht. Daar echter de schoolplig- t0e aan de rivier Connecticut,en de Zweden,
tige jeugd in datjaar bjna 1600000zielen die zidlaafldeDelawarevestigdfm ,maaktqn

telde,zjt
lruim 400000van alle schoolonder- zich desgeljks aan zoodanigeongeregtigheid
wjs verstoken gebleven.T0tde inrigtingen strhuldig. Tn September 1664 namen 4 Envan hoogeronderwjsbehoorel
zer240 acadé gelsche fregatten de kolonie ten behoove van
miën, met w elken naam ook de 14 godgeleerde seminaria? de 4 regtsgeleerde schalen
enz.bestempeld worden,met30000studenten,
22 universiteiten en collèges en 10 geneeskundige scholen. Bovenal verdienen de universiteit van New York en de Coi'ntlll-ulliver-

siteiteeneloFeljke vermelding.Ten bllhoeve
van het opeë
lbaar Onderwjs wordt (
?r ongeveer 30 millioen guldeq uitgegeven.ln 1875
verschenen er 1086 dagbladttn?en van deze

kwamen 100 dageljks van de pers.Erzjn
meer dan 20000 openbare boelteri
jen,en het

Eugeland in bezit, zich beroepende op een
giftbriet': waardoor ltoning Karel 11 geheel

Nieuw-sederland aan ztjn broeder,den hert0g van Fprk,had toegekend. De Britsche
kolgnelNî'ch0lswerdgouverneurderprovincie,
wellke, ovenals de stad, ter eere van den
nieuwen (ligenaar den naam van New York
ontving.Alle eigendommen derNederlandsche
W est-lndische Colnpagnie werden verbeurd
verklaard en een gedeelt.; der kolonie, het
hedendaagsche New Jersey, werd verkotsht.
Toen Nieuw Amsterdam veroverd werd,telde
de stad 1500 inwoners,en in 1674 was dat

aantal kerken bedraagt er 5474, die aan
verschillende kerkgelzootschappentoebehooren. aantal tOt 2500 geklommen. In Julj 1673

Eindeljk onderhoudtde Staateen grootaan. werd zj w0liswaardooreen Nederlandsch
tal instellingen van weldadigheid, zonals eskader ingenomen, maar reeds in het v0lkrankzinnigengestichten, blindcn- en dpof- gende Jaar voerden deEngelschen cxweder
stomm en-instituten enz.
De tegenwoordigegrondwetdagteekentv'
,m
.

heerscbappj,en bj het Verdrag van 5Vcst-

minster werd het land htln wettlg afgestaan.
1846, maar is in 1874 gewjzigd met het In 1683 werd in de kolpnie de eerstewetgedoel, om alle omkooperj f
?1 ktliperj te be- vende vergadering gehouden,en in 1689jna

letten, welke zich hierno4 meerdan elders het verdrjven der Sfvcrfd, werd zj eene
a1s een invretende kanker ln het staatsleven
vertoonden.Hetuitvoerendgezagisopgedragen
aan een gouverneur en vicegouverneur, die
door de kiesbevcegde ingeztptenen vool'een

regtstreeks aan het Britsch gezag Onderworpene provincie.In de 2dehelftdcrvoorgaande
eellw verweltten de maatrcpalcn derEngelsche
regéring er groote ontevredcnheid. Te New
tjdperk van 3 jaar worden gekozen.Voorts York verbrandde n3f)ll in 1765 de beeldtenis

benoemt het volk voor een ttjd van 2 Jaar: van den q0l11erneur, waarna afgevaardigden
een staatssecretaris,een ctllltroleur,eenschat- der kolonlén zich in de stad t0t een congrès
meester, een landsadvocaat, een staats-inge- vereenigden.In 177G moest zj z'
kc,
h aan dc
nieur,4 kanaalcomm issarissen en andeream btenaren.De w etgevende magtis erin hanclen
van een Senaat van 32 erlvan eene Vergadering van Afgevaardigden van 128 leden, die,

Engelschen onderw erpen, en deze hielden

haar bezett0tin 1783.Den zGstenJl1ltJ1788

aanvaardde de Staat de Constitutie der Unie,

en in 1821 wjzigde men erde grondwetin

behalvevergoedingvanreislkosten,eenjaaxgeld vrtlzinnigen, en in 1846 in democratischen
trekken, ieder van 3500 gulden.Regt w ordt geest, waarna z!Jin 1874 nogmaalseene geer gedaalzdoor een H 0fvan appél,8 Hoven, wenschte verandering heeftOndergaan.
tweestadsregtbankenteNew YorkenBrookljn
De sta4 Ndkt
l York, de volkrjkste der
en 60 arrondissementsregtbalaken. D e geld- Vereenigde Staten en de aanzienljksto koop-

stad der Nieuw c MTereld,ligt in den evcnzoo
genoemden Staat Op het eiland M anhattant
hetwelk in de svashingtonHeightseenehoogte
bereiktvan 72 N ed.elen eeneuitgebreidheid
bezit van 5560 Np(l bundar.Eene zeestraat,
Haarlem .river genaallltlen op dtasm alsteplek
180 Xed. el breed, sttlleidt llet eiland van
Omtrent zjne geschiedenis vermeldcn wtj den vasten wal.1)e Tludson bespoelthetaan
het volgende: NadatHenry .
sz
'f#.
spp den 3:
1en de west- en de Fvast-rkver aan deoostzjtle
September 1609 heteiland Manhattan ontdekt en vereenigen zich aan de zuidpunt,Battery
bad,stiehtten de Nederlandersde eerstevolk- genaam d, van hct ttiland in dtà haven van
planting op don zuideljlten uithoek val!dat, New York. Eerstgpnottmde sclleidt de stad
eiland en noemden haar Am sterdnm .Voorts van New Jersey,en laatstgcmelde van Long
m iddelen bevinden er zich in een gunstigen
toestand, en de m ilitie bestaat er uit ruim
20000 man. Naar h6t Congrès wordcn er 2
senatoren en 33 volksvertegenwoordigers afgevaardigd.De Staatis verdeeld in 60 graafschappen, en de staatktlndige hoofdstad is
Albany.

deden zj er het tbrt oranje vr
?rrtjzen en Jslanll en Brookljn. In de haven liggel de

maakten zich m eester van betgeheele lalpfi, Govenors-, Ellis- en Bedloes-eilanden , allcn
hetwelk zj Nieuw-Nederland o(
'Nieuw.Belgif
! van verdedigingswerken voorzien,en de t0cnoemden. V00r het eiland Manhattan betaat- gang t0tde haven,btjSandy Hof
)k,30 Ned.

den zj aan de Indianen eene warl
,
rt
le van mtjlvan destaf
lvt?rwtjderd (
an ten a'
lle1tljdt,
om streeks 24 dollars? en ook aan de North bevgarbaar vf)or sehept
an m et, (èe11 ditlpgang
River, aan de Delaware en Op Staten-eiland vall 10 Ned. el, wordt,doflxontlerschtxideno
:in dc East-rivcr liggcn
kochten zj uitgestrekte gronden. Niettemin forten bcstrpkcn.001.
XI.
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on/rscheidene eilanden. De rotsen bj Hellgate,te voren gevaarljkvoor de Bcheepvaart,
heeft men in 1876 laten springen.Hetmiddelpunt van de stad (City Hall)ligtop 40D
42' N.B.en 74O %V.L. van Greenwich.De
bevolking der stad bedroeg in 1875 ruim één
millioen zielen, doch met Brooklyn, Jersey
City en Hobûken omstreeks 1700000. Het

vlakte heeft van 337 Ned. bunder. T0t de

me
rkwaardigste openbare yebouwenbehooren
er: het belastinggebouw ln W allstreet met

een gevel ter breedte van bjna44 Ned.el,
versierd met 18 Ionische zuilen,terwjlde
koepelder rotonde door 8 Corinthischezuilen
van Italiaansch marmer gedragen w ordt,het schatkistgebûuw der Vereenigde Staten,
zuideltjke en tevensoudstegedeelte derstad in dezelfde straat en naar het modélvan het
is onregelmatiq gebouwd, doch met groote Parthenon van marmer opgetrokken,- het
hotelsjmagazjnen,winkelsen openbare ge- nieuwe postkantoor,104 Ned.el breed,met

bouwen gevuld. Het noordeljke en tevens zuilen en koepels,- hetstadhuis(City Ha11)
nieuw ere gedeelte daarentegen is regelmatig van witmarmerenbjna66Ned.elbreed,aangelegd en bezit ruime straten, prachtige en de nieuwegeregtshoven,0Ok van witmarhuizen en fraaje kerken.De grootste en meren metvoorportaleninCorinthischenstjl.
schoonste straatis de Broadway,welke zich Van de aa
nzienljkste gebouwen derburgers
@*
van de Battery aan de zuidpunt van het n00m 0n WP
dat van den lle:r York Ilerald
eiland met eene breedte van 30 Ned.elen (0p deplaats,waarhetMusêum van Barnum
eene lengte Van nagenoeg een uurgaans d00r gestaanheeftl'
',hetddfpr-hôtel,denrestaurant
de jeheelestad uitstrekt;zj isversierd met Delmonieolc, en het marmeren magazjn van
fraape winkels en prachtige hotels en dient

tevens t0t rj-en wandelplaatsvoordeaanzienljkste inyezetenen.De drt
lkte van mensc/
hen en rjtulgenin dezestraatisverbazend.
haar
Met
vereenigen zich >anzienljke zjstraten,zooalsChatham Street,EastBroadway
enz.W jken,waarhandelen njverheid huisvesten,bevinden zich voortsaanbeidezjden
van het zuideljk gedeelte der Broadway,
vooralaan den oostkant,het oorspronkeljk

Stewart.Van de Overiqegebouwen vermelden

wj nog: de gevangenls,hettuighuisen de
markthal (W ashington Market).Er zjn 423

kerken, doch slechts weinige van deze verdienen a!sbouwgewroc'
hten den l0fderschoonheid. Van die kerken behooren 73 aan de

Episeopalen,een dergeljk aantalaan dePres-

byterianen, 51 aan de Methodistische Episcopalen, 40 aan de Baptisten, 34 aan de
R. Katholieken, 29 aan de Hervormden en
Nieuw-Amsterdam derNederlanders;hierheeft 13 aan de Lutherschen. De merkwaardigste
men Pearlstreet,W aterstreet en Frontstreet kerkenzjn:deTrinitykerkaandeBroadway,
vool'den kleinhandelen EastRivervoorden van rooden zandsteen in spitsboogstjlopge-

groothandel,terwjl W allstreet bjna geheel trokken)met een toren terhoogtevan 861/:
en al door banken, kantorenjverzekerings- Ned.el,- de Episcopaalsche kerken St,Paul
maatschappjen,makelaarsenbureauxvandag- en Grace Church) deze laatste van marmer
bladen en efedenhandelaarsisingenomen.De

gebouwd en met 40 beschilderde ramen ver-

grootste magazjnen en de kantoren der voor- sierd,- endeByzantjnscheSt.Georqe-kerk.
naamste groothandelaars bevinden zich echter
in de Southstreet, die van de Battery zich
langs de East River uitstrekt. De Bowery,
eene breede straatten oosten der Broadway,
is vooral de w oonplaats der D uitschers,w ier
aantal 170000 beloûpt. Boven het stadhuis

Onder de Dtlitsche kerken onderscheldtzich
die des Verlossers door een toren ter hoogte
van ruim 80 Ned.el. A1 die kerken echter
zullen overtroFen worden door de thans n0g

(City Hal1)isdeBroadway overeenelçngte
van 3 Ned. mjl bezet met groote hôtels,
sierljke winkels,schouwburgen,concertzalen,
leesmuséums enz.In hetnoordeljkeofnieuwe
gedeelte zjn de straten 30 Ned.elbreed en
3 t0t4 Ned.mj1lang.Van dezeisdeVjfde
Avenue het middelpunt der aanzienljken;

ruim 98 Ned.el breed en wordt versierd met

in aanbouw zjnde R. Katholieke hoofdkerk
van St.Patrick in de VjfdeAvenue;dezeis
2 marmeren torenster hongte van bjna 100
Ned. el. Van de 27synagogen is de Tempel
van Immanuël, in Moorschen Btjlgebouwd,
de merkwaardigste,en onder de 9 zendeling-

genootschappenbekleedthetBjbelgenootschap

den eersten rang. Groot is er hetaantalin-

dââr zietmen ruimeen prachtige huizen,van ri
qtingenvan weldadigheid:erzjn 18ziekenbruinen zandsteen of marmer opgetrokken, hulzen,8 weeshuizen,6 verplegingsgestichten

benevens een aantal fraaje kerken.In het en 35 dergeljkeinrigtingenvanverschillenden

zuidoosteljk enoosteljk gedeeltedaarenteyen
heeftmen onderscheidenewjkenmetmûrslge
straten en armoedigewoningen.Geljk in de
meeste groote steden van Amerika,z0oheeft
00k hieriederbedrjfztjneafzonderljkewjk
ofstraat:in de eeneheeftmenhoofdzakeljk

aaxd. Op de 3 eilanden derEast River heeft

men er onderscheidene van staatswege,bjv.

op Blackwall-eiland 7 hosgitalen (v00rpokkenljders,kûortszieken,klnderen enz.))een
krankzinnigengesticht,eenverpleyingsgesticht,
een armenhuis en eene straf-inrlgting,- op
kleermakers, in de andere schoenmakers,in Wards-eiland eenhosyitaalvoorlandverhuizers
hoedenmakers enz.M en heefter 10 en een asylvoorzeelleden,- enopRandallsde derde

be#ante pleinen)van welkewj vermelden: eiland eene idiotenschool en eene wieg-inrigde Battery ,Bowling Green,City Park,Prin- ti
ng.Aldieyebouwen zjn van granietopgetinghouse Square met een standbeeld van trokken, en ln 1874 werden erbjna 200000
FranklLn, W ashington Square,Union Square hulpbehoevenden Opgenomen.Het onderqjs

m etde standbeelden van W a8lnin-qton en Z1'scoln,en vooralCentralPark,dateene opper-

is er uitmuntend ingerigt: de stad bekostlgt
249 scholen,waar geen schoolgeld wordtbe-

NEW YORK.

fnmld,met2679 onderwjzersen ruisa 236000
leerlingen.Leerlingen,diezich doorjver en
aanleg onderseheiden,kunnen het stedeljk
collège (een gymnasium en eene technische
school) bezoeken.Voorts heeft men er eene
universiteit! 6 geneeskundige scholen, eene
pharmaceutlscheschool,eeneveeartsenjschool,
3 godgeleerde seminaria, eene kweekschool
voor onderwjzers en 6 collèges,van welke
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bedraq dœ inkomende regten (in 1874 ruim
266mlllioen gulden)is laterdoordehandelscrisis aanmerkeljk gedaald.T0t de uitvoerartikelen behooren er vooralgraan en meel,
petroleum , spek en ham, katoen en sedert
den aanvang van 1877 0ok versch vleesch,en t0tde invoerartikelen inzonderheid suiker,

koffij,thee,sterke dranken,wjn en manufacturen.Achttien stoomvaartljnen onderhou-

het Columbia-collège, in 1754 gesticht,met den degemeenschapvan New YorkmetEuropa
eene regtsgeleerde schoolen eene voorberg- en 6 met W est-lndië en Zuid-Amerika.Het
bouw en meteelle boekerj vall20000deelen Eriekanaal brengter de granen van hetwesde voornaam ste is. De schilderacadémie te ten,en spoorwegen,die zichnaarallekanten
New York worët voor de beste school van uitstrekken,bevorderen erhd verkeer.W jdien aard in Am erika gehouden.H et rcooper dersheet'
t men er een grootaantalfabrieken,
Institute'',in 1859 geopend,verschaft onder- vooral t0t vervaardiging van machines, van

wjs in de toepassing derkunsten en weten- schoenen en kleederen, van piano's en van
schappen.Van debibliotheken vermeldenwj: bier.Deomstreken derstad zjn bevalliy,en

Astor Library met 160000 deelen en ten be- vooral de oevers der Hudson zeer schllderhoeve van het publiek toegankeljk, - de achtig. Het klimaat is er zeer warm en Z0q
boekerj van hetNew York-genootschap met in den zomerondraqeljk wezen z0o de hitte
60000 deelen, - de handelsbibliotheek met niet door den zeewlnd werd afgekoeld. De
131000 deelen,- en eeneleerlingenbibliotheek gemiddelde jaarljksche warmte bedraagter
met 50000 deelen. O0k heeft men er onder- 11,80C. (in Januarj - 1Oen in Julj23,
80)
scheidene geleerde vereenigingen metbiblio- en er valtJaarljks 1190 Ned.streep regen.

thekenenmuséa.Erverschjnen398dagbladen De stad isverdeeld in 22wjken;demayor
en tjdschriften, en 28 van dezekomen da- wordt er Om de 2 Jaaren deraadJaarljks
geljks van de pers,Voortsvindtmen er 14 door het vol1( gekozen. De geldmiddelen
schouwburgen, een circus, onderscheidene
concertzalen en talrjke biertuinen.Twintig
clubs hebben er gebouwen: welke die te
Londen evenaren.Inzonderheld is New York
vermaard wegens zjne reusachtige hôtels.
Tramway's doorkruisen de stad in alle rigtingen en hebben de voormalige Omnibussen

zouden er zich in n0g gunstigertoestand bevinden, indien de gemeente nietjaren lang
ter prooi ware geWeest aan een verregaand
wanbestuur.
New York werd in 1612 gestichtdoor Nederlanders,die er zich w egensdenpelshandel

vestigden en bj een klein fort(de Batterj)

nagenoeg verdrongen;hetcentxaalstation,61/: eenekoloniededenverrjzen,welkezjNieuw

Ned. mjl van de Battery gelegen, is 211 Amsterdam noemden.In 1616 telde dezevolk-

Ned. el breed en 73 diep. Een op zuilen planting slechts 30 inwoners.In 1642 stichtte
er de eerste kerk,en in 1656 telde de
rustende spoorweg loopt langs Greenwich men
Street t0t digt bj de Battery,terwjl men stad reeds 120 huizen met ongeveer 1000 inbezig is metdenaanlegvaneenpneumatischen woners.In 1664 vielzjinhandenderEngelBpoorweg. Het grootste goederenstation ligt schen, die haar New York noemdenjen in
in denabjheid der Hudsonrivier.Stoombootell 1700 bedroeg de bevolking 5000 zielen. In
verbinden voorts New York metde voorste- 1711 w erd er eeno slavenmarktgeopend.Geden, die ill New Jersey en Op Long-lsland durende den bevrjdingsoorlog bleefzj in de
gelegenzjn,eneenegrootschespoorwegbrug, magt der Britten, die haar eerstden 25sten
ter lengte van 1829 Ned.elen ruim 41 Ned. November 1783 verlieten,en in 1789 werd er
el boven den hoogsten waterstamd zw evend, W ashinvqton gehuldigd als eerstepresidentder
terwjl hare middenste Opening eene door- Vereenigde Staten. In 1807 bouwde men er
vaartwjdte heeft van ruim 486 Ned.el,zal de eerste stoom boot,om daarm edede H udson
eerlang New York met Brookljn vereenigen. te bevaren,en in 1835 verw oestteeen gewelSedert 1825 is de stad met gas verlicht,en dige brand een groot gedeelte der stad.In
de brandweer bevindt er zich in uitmunten- het begin der 19de eeuw bevonden er zich
den toestand. De in&ioners Avorden er Vall slechts 60000 inwoners,doch in 1820 wasdat
water voorzien uitde Croton-rivier,65 Ned. aantalreeds verdtlbbeld.

Ney.onderdezen naam vermeldenwj:
M ieltelNey,hertog ranA'lc/zïwgdl,prinsvan
deMoskwa,maarsehalk enpairvanFrankrik.
Dezet een kuiperszoon,geboren te Saarlouis
den loden Januarj 1770,was eerstklerk op
een notariskantoor,daarna ogzigterbj eene
jzersmeltert
j te Saleck,trad ln 1788alsgemeen hussaar in dienst,woonde in 1792 den
veldtogt bj als adjudant van de generaals
Lamarcheen Colla'uden keerdein1794a1skapitein tert
lg naar zjn regiment.Xleber plaatste
hem bj de voorhoede en benoemde hem t0t
die cjfers n0g veel aanzienljker. 00k hct eskadronschefen adjudantgeneraal.In 1:96

mj1 van New York verwjderd;het water

loopt door buizen naar 2 vergaderbakken in
het Central Park, waar ruimte is voor 5521
milliûen Ned.kan.
Met betrekking Yt den handelis New York
de aanzienljkste stad der Nieuwe W ereld.
Hare haven, eene ruime baai,bevriestbjna
nooit en bezit veilige landingsplaatsen vool'
de grootste zeeschepen terwjler de noodige
d0kken niet ontbreken.In 1875 kwamen er
uit het buitenland 5387 schepen binnen,behalve 4884 kustvaartuigen,en in 1874 waren

9*

13Q

NEW YORK- NEY.

diende hj in hetMaas.en Sambre-legeronder z0ll oprukken,maar werd den6denSeptember
Jourdan en was weldra brigadegellerJlal. I11 door Bûlo'
to bj Dennewitz geslagen.Aan tlen
1797 ram hj (
1ecl aan de overwinning bj volkerenslag bj Leipzig nam hj den 16den
Neuwied,maar geraal
tte bj Diernsdorf:-001
. octobergeen deel,maarverdedigde tlen 18deu
korten tjd in krjgsgevangenschap.Ic 1799 en 19den met hardnekkighoid de oosteljke
trok hj methetnbservatiekol'
psvan Berna- voorsteden.Inden veldtogtvan1814strerdhj
dotte over de Rtjn, veroverde A'
Iallheim en btj Brienne, Montmirail? Craonnet Chalons
werd divisiegenttraal,M en zond hem nu naar

stlr M arne enz.,maargatna het innemen van

Zwitserland, waar hj bj W interthurzwaar
gewond werd.Na zjneherstelling keerde hj
naar hetRjnleger terug, belastte er zich tjdeljk methetopperbevt,lenverhinderdeaarts-

Parjs door de Verbondene Mogendheden,af-

keerig van blgedvergieten en burgeroorlog,
den Keizcl'den raad om afstand te doen van

den t<00n. Lodewj;k X VIII benoemde Ney

hertog Karel, de zegepraalvan Alasséna op t0t lid van hetkrjgscomitôen t0tpair,alsde Eussen bj Zi
ixich te verjdelen.ln 1800 mede t0t bevelhebberder 6dqm ilitaire divisie.

onderscheidde hj zich onderM oreau bj H0- Inmiddels Ondervond hjvan de overmoedige

henlinden , en na den Vrede van Luneville

koningsgezinden menige krenking,zoodathj

trad hj door bemiddeling van Bonapartein zich ln 1815 naar zjn landgoed Coudrotbj
het huweljk met Aylal .
rpfxïd: A'
aqgtil de Châtealldln begaf.Btj(1etjdingvanNapoleont
s
Ztsdcœad,eenevriendin van Ahrtensede -ReJ'
?4- teruglteer van heteiland Elbaverzekerdehj
harnais,en zag zich benoemd t0t inspecteur- deBonrbonsnogmaalsvan zjnetrouw entrok
generaal der kavallerie.ln 1802 vertrok hj met 4000 man (len voormaligen Keizer te genaarZwitserland,waarhj denvredet0tstand moet.Toen hj echterteLonsleSaulnierverbragt,en na zjneterugroeping in 1803 aan- nam , dat (le bezetting van Grenoble afvallig
vaarddehj hetbeveloverhet6dearuteekorps wasgeworden endatzjneeigenemanschappen
in het leger te Botlloyne.Nadat hj btide t0t de zjtle van Napoleon neigden,ging hj
stichting van den Kelzerstroon den maar- met schending van zjn woord,d0($hmeege.
schalksstaf en hetgrootkruisvan h0tLegiocn

sleept dool. herinneringen van vroeger den

van Eer ontvangen had,Opendehj aanhet
hoof'
tl van zjn korps den veldtogtvan 1805!
versloeg den 9den October aartshertog Ferdt
nand bj Gi
inzburg en noodzaakte den 14den

17den Maart bj Auxerre t0t hem over.Bj

den aanvang van den veldtogt van 1815

bi
llasttehj zich methetopperbeveloverhet
lsteen Pdekorps,streed den 16den Junj bj
door eene bestorming derschansenvanElchin- Quatrebras tegen den prin: ll
an OrcVd
gen de stad Ulm om te capittlléren.Napoleon1 en voerde bj W aterloo beveloverhetcenbenoemde hem daarop t0thertog ran flcMzà- trum.Na zjn teruglteer te Partjsgafhj in

gen. Toen deed Ney een inval in Ty1'0len de K am er derPairsin hetbelang van Frankbezette Innsbriick en Hall, waarna (1o Vrede rjk den raadtom hetgezag derlourbonste
van Presburg een eindemaakte aan zqn zege- herstellen.Zelfwilde hj de wjk nemen naar
togt. In 1806 vervolgde hj na den slag bj Am erika, doch besloot later om zich naar

Jena met zjne kavallerie den vlugtenden
vjand, verolrerde Erfurt en Magdeburg en
trok vervolgensdeRussen te gem oet.ln 1807
streed htj dapper bj Eylatl en besliste den
14den Junj de overwinning bj Friedland.
Reeds in dien ttjd verwierfhj den eernaam
van pdapperste onder de dapperen (le brave
desbravesl''
.In 1808aanvaarddehjhetbevel
in Spanle en handhaafde er zjn roem (
1oor
eene reeks van wapentbiten, doch zjne gestrengheid jegens hetSpaanschevolk belem-

Zwitserland tebegeven.Gedurendezjnevlugt
verschool hj zich op het kasteel van een
zjner bloedverwanten in de nabjheid van
Aurillac, maar werd ontdekt en den 19den
Augustusgevankeljk naarParjsgebragt.Daar
de krjgsraad,waarvoor hj tereçtstond,zich

onbevoegdverklaarde,braqtRicm
nelienhetprocès voor de KamerderPalrs.llierverklaarde
eene groote m eerderheid hem schuldig aan

hoogverraadtzoodat hj den Tden December
1815 in den tuin van het Luxembourg w erd
merde het t0t stantl komen van den vrede. gefusilleerd.ZjnenabestaandenontvingenverIn 1811 ontstond er verdeeldheid tusschen l0fom hem Op hetkerkhofPère la Chaisete
hem en Masslna Over hetplan voorden 5.01- begraven, en op de plaats,waarhetvonnis

genden veldtogtg zoodat hj naar Frankrjk werd teu uitvoergelegd!verreesin 1853zjn
terugkeerde en ll1 den oorlog tegen Rusland standbeeld.ZjnerMémolres(1833,2dlnl''zjn
het bevel ontving over het 3de armeekorps, laterdoo1
-ztine zonen in hetlichtgegeven.
Josepk F'
tz.pt
pleozlNey:prinsçan de xp,
vkz()tz,
waarmede hj btlSmolensk en vooralaan de
Moskwa dapperstreed,weshalvehj den titel oudsten zoon van den voorgaande.Hj was
verkreeg van prins van de .
rt
l.
s/rznt:.Bj den geboren den 8sten Mei 1803, werd in 1830
aftogt voerde ht@ beveloverde achterhoede, adjudant van den hertog ran Orleans en in
handhaafde met onverbiddeljke gestrengheid 1831 pair, hoewel hj eerst in 1841 a1s z00de krtigstucht enreddebjdenovertogtoverde danig zitting nam , en bezocht in 1848 de
Beresina althans deoverbljfselenvanhetleger. democratische clubs,terwjl hj jverig werkIn 1813 opendehijdenslagbjLi
itzen,voerde zaam w asten behoeve van hetBonapartism us.
bj llautzcn bevel Over het'centrum en be- In 1849 werd hj lid van de Nationale Verhaalde a'an hethoofd van den regter vleugel gadering,na den staatsstreek senator en kort

de overwinning bj Dresden.Na denederlaag daarna brigade-generaal. Hj was een vriend
van Oudinot bj Groszbeeren ontving hj llet van otlde, klassieke muziek, en heeft met

oppœbeveloverdekrjgsmagt,dienaarBerljn groote kosten eene verzameling van oudem q-
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ziekstukkon in hetliehtgegeven.Hjoverleed 708000 Ned.teerlinguellea in de minuut.Uit
den 25sten Julj 1857 te St.Germain bj Pa- de diepte derkloof,ingesloten doorrotsmuren
rjs. Zjn jongerebroederstierfin 1854a!s terhoogtevan 70t0t75 Ned.el?rjzenwitte
brigadegelleraal in de Krim :- en een n0g

wolken van scltuim en waterdamp omhoog,

jongerebroederwasdivisiegeneraal,atltlqant welke op aatlmtlrkeltjken atbtand reeds zigten opperjagermeestervan Napoleon 111.
baar zi
ju.Daarde watervaleene bolvormige
N gam i-m eer is de naam van een zoet- gedaallte heel'
t,vindtmen aandenoevergeene
watermeer in hetbinnenlaud van Ztlid-Afrika, plek, vanwaar men hem in ztjn geheelkan
op 2050/z. B.e1t23O 0.L.van GreenTvich- ûverzien.Eelz goed uitzigt had men te voren
Hctligtaandenoordelgkegrenzelàdl
prwoestjn ()p de Table Rock aan den oevervanCanada,
Kalahari, om streeks 1100 Ned. el boven de doch ztj werd ia 1862 door den stroom veroppervlakte der zee,en heefteene uitgebreid- zwolgen.Aan den voetvan den watervalkan

heid van 14 D geogr.mjl.HetOutvangttûe- men aan beide ztjden in rûtsholten achterhet
voer uithetnooxden doormiddelvandeTioge, reusatthtig watt
lrgordjn dûordringen, en van

delz Amerikaansehen oever is eene houten
brug naar Goat'
Island gelegd.Eenehangende
brtlg:ter lengte van 386 Ned.elen terhoogte
vau 46 Ned. el boven den waterspiegel is
N ganhw oei, eene Chinése,
he provincie vöör den waterval over de i'ivier gespannen
aan den benedenloop van de Jan-rrse-ltiaug en in 1869 voltooid,en eene kettingbrug voor
en door deze en de H weiho in hëtnf
aorden spoortreinen, rjtuigen en voetgangers, ter
244 Ned.elen 78 Ned.el boven
besqroeid,teltop 2540 (D geogr.mjl361/: lengte van :
millloen inwoners en iseenevan dedigtstbe- 11k
3t water zwovend,ligt 3 Xed.mjlvorder
volkte streken der aarde. M en verbouwt er naar bent
lden. Eene derde brug,bj Lewiskatoen,rjstenz.en vervaardigterlakwerk, ton, dus nog verder naar beneden,w erd in
maar heeftgeen afvoer.D itmeerwerdin 1849
door D vingstone en M uveay ontdekt, en in
1852 door Campbellen M aeabeen in 1853door
Andersson naauwkeurig onderzoclht.

zjden en katoenen stoFen enz.De hootdstad 1864doorht
ztjsvernield.
Nganking of Nankin iq de zetelvan een aan-

De schier waterpas gelegen kalksteenlaag

zienljken binnenlandschen handel,vooralop ter dikte van 26 Ned.el,waardew atermassa

die plaatsen,welke voor de Europeanen geo- zich overlleen stort,rustop eenenog dikkere
leisteenlaag, welke door de wieling van het
pend zjn.
Niagara (De) is eene rivibr, welke de water ontbollden wordt, zoodat van de aldus
meren Erie en Ontario verbindt, de grens ondermjnde kalksteenlaag gedurig groote

aanwjst ttlsse.
hen Britsch Canada en den brûkken afdalen in dediepte,zooalsrebeurd
Noord-/-merikaanschen Staat New York en
met hare kronkelingen eene lengte heel'
t van

52 Ned.mjl.BtjhetfortErie,waar zjals
riviereenaanvangneemt,heeftztjeenebreedte
van 1Q00 Ned.el,waarna zj spoedig tbj
Black Rock) t0teene breedtevan 600 Ned.
elinkrimpt,om vervolgenshareaanvankeljke

is op den 28sten December 1828 er!in Seg-

tember 1853, weshalve de watervalgestadlg

achterwaarts wjktnaarhetEriemeer?terwtjl
hethoogstwaarschjnljltis,dathj zleh vöör
eeuwen veelverdernaarbeneden,bjQueens-

town bevond. Tot aa'n den w aterval is de

lengte der Niagararivier 32 Ned.mjlen haar

h van deze behx ren
breedte te hernem en en zich langzaam noord- verval 18,6 Ned.el,doe'

waarts te spoeden.Omstreeks 10 N(
.
)d.mjl 151/cNed.elt0tdelaatste800 el,welke01beneden het fort Erie verdeelt zj zich in 2 middelljk bovtl
n den waterval gelegen zjn.
armen, die het bosehrgk,t0t New Yûrk be- Tot aan deze stroom versnelling is het bovenhoorend Grand Island omsluiten en zich na gedeelte der rivier bevaarbaar.Beneden den
een loop van 15 Ned.mjlweder vereenigen. watervaistroomt zj wederrustig voorwaarts,
Vöör den mond van den westeljken arm ligt verllaauwt zich na 5 Ned.mjlt0t300 Ned.
het Britsehe eilandje Navy Island.Omstreeks el en buigt zich, tusschen rptsw anden ter
7 Ned. mjl verder, bj eene seherpe lkrom lloogte van 100 elbesloten,plotseljk naarde
m ing van het westen naar hetnoorden,tus- linker zjde. Hierdoor ontstaatde svhirlpool
sehen hetstadje Niagara Falls,t0tNew York (Draaikolk);de oppervlakte van het water is
behoorend, en het Cauadasehe dorp Clifton hier i1zgestadige wieling en inhetm iddender
vormtderivierdenwereldvermaardenNiayara- rivier 3 Ned. el hooger dan aan de oevers.

wcfertwl,die door GoatIsland (Geiteneiland), Slechts éénmaal (1861) is een schip, rrhe
'
dat een derde der breedte van de rivier en

Maid(lt'tlleM ist'',behouden doo1*diewielingge-

30Ned.bunderbeslaat,in 2 ongeljkearmen
wordt verdeeld. De oosteljke ()fAmerikaansche is 326 Ned. el breed en bj den oever
50Ned.elhoog,endewesteljke,deGrocteot'
Horseshoefall(Hoefjzerval),574 Ned.elbreed

raakt.BjdestadjesLewistonenQueenstf
lwnj
10 Ned.mjl beneden dt
ln waterval,isde
xivier 2ï00 Ned.el breed; hier wordt zj
weder bevaarbaar. N0g 11 Ned.mtjlverder
stort zj tllsschen het Aulerikaansche dorp

en 48 Ned. el hoog.De eerste ligt op het Youngstown en de Canadastthe stad Niagara
gebied der Vereenigde Staten en de laatste zif
lh tlitin het meer ontario.Daar de groûte
slechts half,daar degrensljn doorhetmid- watervalde regtstreekschescheepvaartgemeenden der rivier loopt. Het grootsche van den scbaptusschengem eldebeidemerenbttlet,heeft
waterval is niet zoozeer gelegen in ztjne men op hetgrondgebiëd vancanadahetmerkhoogte, m aar inzonderheid 114 de geweldige w aardkge W ellandkanaal gegraven, dat van
massa water,die erzich naar beneden stortq Port Cûlbourne aan het Eriemeer naar Port
die massa bedraagtvoordenHoefjzervalalleen Dalhousie aan hetmeer Ontario loopt.
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Niam -Niam (Vreters)isin de Dinkataal
de naam van een door k
Yeltwelnfurtl
tbeschreven Neqervolk,dat zelfzich Sandeh noemt,
het gebled bewoontderwesteljke zjrivieren
van de W itte Njl tusschen 40en 60N.B.
meteene oppervlakte van 3000 D geogr.mjl

Niassa is (
% naam van een meer in het
'
zuidoosten van Afrikâ.Het ligttusschen 11O
- 140
25'Z.B.en 340- 3500.L.van Greenwich en werd den 16den September 1859door
Livingstone ontdekt,nadathetreedsinde16de
en l7de eeuw door de Portugézen bevaren en

door zjne neiging t0tdeJagten den ôorlog
niet weinig van zjne naburen onderscheidt.
Hunne vlechten van gekroesd haar dalen op
de schouders af, - hunne oogen zjn zeer

z
uiden loopt een in Kaap Macleareindiyend
schiereiland in het meer uit, dat hier In 2
baajen gescheiden wordt. Hetmeerligt400

en omstreeks 2millioen zielen telt.De NiamNiam vormen een eigenaardig volk,dat zich
doorgang en houding,door levendigheid van
gebaren en tooneelmatig voorkomen,alsmede

groot, am andelvorm ig en eenigzins schuins
geplaatst, hun neus is stomp en breed,
hun elaat rond, hunne lengte middelmatig,
hun llgchaam zeer vatbaar vnor vetvorming
en hunne kleurchocoladebrtlin.Alskenteeken
van hun stam dragen zj vierkanten op het
voorhoofd en aan de sl
ageneneeneX-vormige

door hen met den naam van Nhanjamucuro
(Gr00t water)bestempeld was.Hetis320Ned.
mj1lang en op deaanzienljkste breedte 104
op de geringste 33 Ned. mjlbreed.In het
Ned. el boven de oppervlakte der zee en is
hier en daar 200 Ned.eldiep.Uithetoosten
ontvangt het een aantal kleine rivieren,en

van deze is de Loangwa deaanzienljkste.
Zjn afvoerrivier naarhetzuiden isde Sjirô,
welke zich uitstort in de Zambesi.De oevers

zjn ergrootendeelsbergachtiqendigtbevolkt

dool
-Mangandja,Marimba,Alawa enz.,land-

fquuronderden hartkull.Hunnetanden zjn bouw ende volken, onder welke Op raad van
splts gevjld.Doorgaans bestaathunneklee- LLringstone bj herhaling zendingstationszjn
ding uit vellen;hethaardragen zj op ver- opgerigt. De handel langs het meer is in

schlllende wjzen,en demannen dekkenhet handen van de Arabieren van Zanzibar. In
met een kleinen stroojen hoed,metvederen 1875 slaagde Young er in,eenekleine stoom versierd.De meest gezochte tooisels ztjn er boot op ditmeerte brengen. Nabj den 00standen van dieren en menschen, welke Om teljken oever werd in 1859 A .AodcAer verden hals worden gedragen. Hlm voornaamste mool-d.
Nibelungenlied (Het) ofDer Nï5:I'
W apen is detroembasl,een veelhoekig werpMl#d
jzer,maar zj hebben ook lansen en van Not) een Gerlaansch heldendicht, is een
Spaanschrietgevlochten sc,
hilden.Zj houden juweel van middeneeuwschevolkspoëzj.Het
zlch bezig metden landbouw en metdejagt; is in 38 ?avonturen''verdeeld en van den
vooral kweeken zj eeneEleusinesoort(tela- volgendenlnhoud:Meyfried,een koningszoon
boen),waarvanzjuitmuntendbierbereiden,- uitde Nederlanden,verschjntmeteen schitvoorts: maïs, maniok, bataten, yams enz. terend gevolg te W orms aan het H0f van
V00rtabak hebben zj eeninheemschen naam. G'unther, koning van Bourgondië, met het

Behalve hoenders en honden houden zj geen doelom de hand van diens zuster Chriemltild
Vee. Hun geliefkoosd voedsel is vleesch, teverwerven.Bj zjne komstverhaaltHaqen,
vooralmenschenvleesch,en vermoedeljk zjn een dienstman van Gunther, de w apenfelten

zj hieraan hun naam verschuldigd.Dorpen
en steden zoextmen bj hentevergeefs;hunne
kerelvormige hutten zjn hier en daar tot
klelne gehuchten vereenigd. Zj zjn onderw orpen aan een koning, wiens gezag zich
evenwel bepaalt bj het beschikken over de
A7eerbare mannen en bj het opleggen van
belastingen.Metgeestdriftgaanzjten00r10g,

van Keyfried,nameljk, dat hj het dwergengeslacht der Nibelnngen (Nevelingen, lieden
uit het Nevelland ofde Onderwereld) overwonnen en daarbj onmeteljke schatten en
eene onzigtbaar makenden mantel veroverd
en eindeljk een draak gedood had,doorwiens

zj vooralgebruik van yroeven en vallen,en
zj vervolgeninzonderheld den olifant.Hunne
kunstvaaxdigheid strekt zich uit t0thet bewerken van jzer,t0thetbakken van aarde-

deSaksen bjgestaan envoorhem deW alkyre
(reuzenmaagd)BrqnhilduitIsenlandvermeesterd had, verkreeg hj eindeljk Cltriemltild

veel Van muziek, en de mandoline is het
uitverkoren instrum ent van dit zanglievend
volk. H unne taal behoort t0t de NubischLibyesche groep. Eene eigenljke eeredienst
zoekt zaen er vruchteloos; toch hebben zj
een woord, dat bidden beteekent. O0k ge-

hardnekkigheid tegen alle pogingen van GnnJler Om haar te bezitten,en wordt eerst in

worden zittend in een hollen boom geplaatst
en z00 begraven.Volgens Mariette hebben de

de beide vorstinnen over den rang harer echtgenooten, vertoont Ckriembild aan y ntlter's
gem alin die beide versierselen, ten bewjze

veten bloed 'shelden huid z0o hardalshoorn
vandaar nDe gehoornde Siey-friedt,- en

vonral om zich van menschenvleesch te voor- onkwetsbaar was geworden.Nadat Sieyfréed
zien. Ten behoevevan hetjagtbedrjfmaken daarop koning Guntker in den oorlog tegen
t0t gemalin. Toen Brnnhjld te W orms is

werk, t0t het maken van snjwerk in hout aangekomen,ontwaakt wederom haar bandeen t0t hetvlechten van manden.Ztjhouden looze drift;zj verweertzich metverbazende

den daarop volgenden nacht door Megfried

door middel van den onzigtbaar makenden
mantel ten behoeve van Gunther tot onder-

werping gebragt.Megfried ontneemtaan de
looven zj aan geesten,en hetGodsoordeelis overwonnene haren gordel en ring en geeft
bj hen in zwang.De ljken deraapzienljken beide aan Chréemhild. In een strjd tusschen
oude Egyptenaren dit volk reed:gekend.

X ias,zie numatra,

datzj door niegfried overwonnen is.De diep
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gekrenkte Brunhild peinstop wraak en haalt schappeljk eigenlom van het Germaansche
Hagen over, Om k
%eyfried te vermoorden. volk.Men vindt de oudste dichterljkeopvatKagen laat doox valsche boodschapperseene ting van de Siegfriedsage reeds in de liederen
oorlogsverklaring derSaksersaankondigen,en deroudere pEd(Ia'',afkomstig uitde 6deeeuw
Me-q
jkied belooft zjne hulp. Cltriemitild,be- onzerjaartelliny. Grimm heefteehteraangezorgd voor haren echtgenoot,rigt t0tHagen too1
)d,datzj ultDuitschland naarhetnoor-

het verzoek, hem in het strjdgewoel bj
te staan,en om hem te beter te ktlnnen beveiligen, naait zj op Si
eyfried'
sgewaad een
kruis, en wel tusschen de schot
lders?jt
list
op de plek, waar hj,zich badende ln het

bloetl van den draak, door een neervallend
lindeblad kwetsbaargebleven was.Hayendoet
nu op nieuw valsche kondschappersOptreden,

dievreedzametjdingenbrengen,waarnamen
toebereidselen maakt t0t eene groote Jagtpartj in hetW asgenwald (Odenwald).Tegen
het einde van deze doet Haqen hetvoorstel

den is gebragt.Van het Nibelungenlied zjn
Onderscheidene handschriften aanwezig;doch
3van deze,op parkementenuitde13deeeuwt
worden als de merkwaardigste beschouwdy
men dtlidt zeaan metdelettersA (datvan
Hohenems-Miinchen),B (dat van St.Gallen
en C (dat van Hohenems-Laszberg).In de
16de en lide eeuw was het Nibelungenlied
nagenoeg vergeten;slechtseen Ookenrjksch
geleerde,Wovtang .
rtzzïv.
:,scbjnthettehebben gekend,zoodathj een gedeeltedaarvan
opnam in zjne nGeschichtederVölkerwan-

van eenwedloopnaareenenasjgelegenebron; derung''.In het midden der 18de eeuw ontdaarin bljftSieyfried overwinnaar,dgch toen dekte J.J.Bodmer op hetkasteelHohenems
deze zich nederbuigt om te drinken, (loor- in Graauwbtlnderland twee handschriften van

boortHagen hem verraderljk metzjn speer, datgedicht en gafhiervan hettweedegedeelte
door dezen in de door het kruis aangewezen

onder den titel van schriemhildens Rache

plek te drjven. Toen ntl Cl
tréemhild bj de
komst van Hagen gedurende de ljkplegtigheid op nieuw bloed zietvloejenuitdewonde
van haren echtgenoot,weetzj,wiedf
lmoordenaar is. In diepen rot
lw vertoeftzjnu 13
Jaren te W orms.Om haar op te vroljken,
doen hare broeders den schat derNibeltmgen
(Nibelungenhort)naarW ormsbrengen;maar
Hagen,vreezendedatzj doorharen rjkdom
vele aanhangers zal verwerven, w erpt dien
heimeljk in deRjn.Eindeljkversehjntmark-

(1757)''in het licht.Eene uitgave van het

graaf R'
udiger eczàBeehelaren,om v001*koning

geheel verscheen in de nsammlung deutscher

Gedichte ausdem 12- 14Jahrhundert(1782)''
van #.Myllel'
.lnttlsschen werddebelangrjkheid van dit gedicht door slechts weinigen
begrepen, en t0t die weinigen behoorde de
uitstekende geschiedvorscher Johannes eop
Mûller.EerstI'riedria AàizlricFlronder.MJ.g:s
vestigde de algemeene aandachtop hetNibelllngenlied,waarna inzonderheid K.Laehmann

zich verdiensteljk maakte doorzjne wetensehappeljke nasporingen.Hj kwam t0t het

Etzel(Attila) van Hongarje,wiensgemalin besltlit, dat men dit gedicht in de verschilHelelte overleden was, de hand van Cltriem- lende handschriften in drievoudige gedaante
Aif# tevragen.Laatstgenoemde geeft na lang aantreft. De oudste is bewaard in een der

beraad haar jawgord ondor voorwaarde,dat handsehriften van Hohemens(2)en ontstaan
Etzel wraak z&1 nemen op Hagen. Nadat omstreeks hetjaar 1210. Eene eerste meer
wederom 13jaren vervlogen zjn,noodigtzj uitvoerige bewerking vindt men in dat van
de Bourgondiërs,hare broedersen Hayen tlit, St.Gallen (W)en dagteekent van hetjaar
om in Hongarje aan hetH0fvan Etzeleen 1225,terwjleeneanderebewerking voorhanfeest bj te wonen,en zj geven daaraan ge- den isi
etderde handschrift(C).yoorts
hoor. Cltriemhild rigt t0t Hagen de vraag,of zochthjnah
an te toonen, dat hetgedlchtin
hj den schat der Nibeltlngen medegebragt het oudste handsehrift uit stukken van verheeft,waarop hj metsmaadredenenantwoord schillenden Ouderdom bestaat.Som mige afzongeeft.Toen roept Cltriemhild hare dapperen derljke stukken zjn daarin t0t een geheel
op tot wraak, en in een vreeseljken strjd zam engesm olten en m et toevoegselen versneuvelen G'
unther, Gernot en Giselher, de mearderd,en hj googde uithetaant
alcouBotlrgondische helden?Rudiyer van Beehelaren pletten der afdeellngen de toevoegsels aan
en de mannen van Dtetrieh elzlBern,dieaan te wjzen.Volgenshem zjn 20 afzonderljke
het Hof van Etzel vertoeft. Eindeljk doodt liederen van verschillende m akers door deClzréemkild met eigen hand den gevangen ge- zen of genen bewerker t0t het bestaande
nomen Hagen, die het gebeim van den schat geheel verbonden. D aarentegen is in 1854
niet wilOpenbaren,en gebruiktdaartoe Bal- A. S'
nlfz-czlzl opgetreden a1s verdediger ;er
f

mung,hetzwaard van Megfried,maarwordt éénheid van hetgedichtihj beschouwde den
o0k zelve dool'Eéldebrand,een dienstmanvan
Dietçiel
t,gedood.Daaropvolgt,a1saanhangsel
van het verhaal, een plflaagzang'' Op de
gesneuvelde helden.

vol
'm van het handse,
hrlft C als den oudsten
der thansbekende eu beweerdetdateen oudj
zamenhangend. Miaar verloren geraakt gedicht t0tgrondslag heeft gediend vonr latere
Dezestof,waarvan wj eenezeerbeknopte bewerkingen,terwjlhjeenzekerenKoenraad,
schets gaven,isin hetgedichtmetongemeene schrjver van bisschop T ïl.grï- van Ttzd,vt'lj
kracht en levendigheid bewerkt.Degeestvan als den maker (Iaarvan beschollwt. In 1862

hetgeheele stukisoorspronkeljkGermaansch is I'
riedrics TXT'
:?opgetreden metde meeen de daaxin opgeslotene zedeljke gedachte ning,dat men gemeld gedieht,op grond van
treedtduideljk in het licht.De sagen,in het den versbouw , moet toekennen aan een beNibelungenlied vereenigd,waren een gemeen- kenden minnezanger,K* enber.qgenaanwl,die
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tusschen 1120 en 1140 leefde. Intusschen is
ook dr.Jonekbloet van Meening!dat het Nibelungenlied is voortgekomen ult een aantal
volkszangen, die langzamerhand t0t één ge-

plantengeslacht uit de familie der Solaneën.

Deéénige soortvpn ditreslachtisN.'7
l:
y.
:JloidesGaertn.,eenééll
jarlg kruid,datinPeru
groeit,eene Ned.elhoog wordten vergiftige

heelzjn vereenigd;ook oordeelthj,datdie bessen draagt.

éénheid er reedsin de lodeeeuw aan geg.
'
even
Nicarâgua, één der 5 republieken van
w erd. Er btlotaat eene Middennederlandsche Midden-Amerika,tusschen 10030'en 15ON.B.
vertaling van een gedeelte van dat gedicht en 83011'en 87040/W .L.van Greenwich geuitde 13deeeuw.HetHoogduitselle voorbeeld legen,grenstin hetnoordenennoordoostenaan
is daarin Op den voetgevolgd.Eene belanq- Honduras,inhetoostenaandeCaraïbischeZee,
rjke uitgave van den Duitschen tekstisd1e in hetzuidenaanCostarica,inhetwesten aan de
vanBartsa (1875-1876)2dln),terwjlDibben StilleZeeeninhetnoordwestenaa'ndeFonsecaeen r'
W örterbtlehzum Nibelungenlied(3dedruk, golf, waarachter San Salvador zich verheft.

Het oosteljk gedeeltë, van Kaap Gracias a
1877)''geleverd heeft.
N icaea, in de dagen der oudheid eene Dios t0t aan San Juan, vormt de Mosquitoaanzienljke stad aan hetAscaniameer,werd ktlst,Op w ierbezitde Britten vroegerregten
ill 316 vpsr Chr. door Antlgonus,den zoon
van Phâlippus,gesticht en Antigonia geheeten
en eerst later door Izyslmaeh'
as Nicaea genoemd.Deze stad was meermalen de residentieder Koningen vanBithynië en bleeft)e-

wilden doen gelden.De Oppervlakte van het

gehf?elegebiedis2736 D geogr.mjl,enmen

stlhat de bevolking op 250-t0t300000 zielen,
van welke een derde t0t de Indianen behoort
en een zesde t0tde Afulatten en Negers,ter-

langrjk dgol
'haren handel.DeJonqel'
ePlini'
as wjlersleehtsweinig Blanken zjn.Hetland
maakte zich alsgotlverneur vanBlthynië ver- draagt3 bergketens,die ond6rling en aan de

diensteljk Jegens deze stad dool
'de hexstelling van hare gedenkteekens.Zj wasde geboorteplaats van densterrekundigeH'ipparchus
en van den geschiedschrijver Dio C(u'
.
:f'
d
4: en

kust der Stille Zee evenwjdig zjn,terwjl

haar hoogste t0p zich t0t eene hoogte van
1600 Ned.elverheft.Tusschen devoornaamste
bergketen en de heuvelreeks langs de Stille
reeds vroeg de zetel van een bisschop,ver- Zee vindt men het uitgestrekte da1der meren
volgens van een aartsbisschop.Eerst in 1080 vall Nicarâgua en Manâgua, bestaande uit

bezweek zj voor de magt derSeldsjoel
ten

oogvlakten en zacht-glopjende hetlvels,afgeaan wie zj gedm'
ende deneerstenkruistogl h
wisspid metvuurspuw ënde borgen,van welke
ontrukt w erd.ln de 13deeeuw verhief Tlteo- sem l
nige zich als eilanden uit de m eren ver-

#pr'
lf.
î Lascaris haar t0t hooftlstad van zjn hefen.Dehooqste dezervulcaaen isdievan
Aziatisch rjk,datechterin 1830 in handen Momottlmba, zlch verheFend ter hobgte van
der Turken viel.Op de plek, waar te voren 2100 Ned. e1.Bj den ingang der golf van
Nicaea verrees,verheft zich thans Isnik,een Fonseca verrjsttliteene andere bergketende
armoedig Turksch dorp met omstreeks 100
huizen. De oude mnren der stad zjn eehter
bewaard gebleven, en daarbinnen ziet m en
de bollwvallen van een schouwburg, van een

gymnasitlm enz. In de kerkgeschiedenis zjn

vttleaan van Cosiguina ter hoogte van 1160

Ned. el. De M osqllitokt1st is over het geheel

eflbn en bozit onderscheidene lagunen. De
rivieren van dezen Staat stroom en meerendeels naar den Atlantischen Oceaan, zooals

de kerkvergaderingen van Nicaea, aldaar ge. de Avanx)denoordeljke,ende San Juan,de
houden in 325 en 787,niet weinig vermaard. zuideltjke grensrivier. Naar de Stille Zee beOp de eerste werd de leervan Arius verwor- geven zich de Estero Real en de Rio Ne-

pen en de nGeloofbbeljdenis vanNicaea''vast- gro,de grensrivier naar de zjde van Hongesteld,- en de tweede werd door keizerin duras.Van groot belaug zjn inzonderheid de
Irene belegd, om de vereering der beelden

reeds genoemde m eren, het Nicarâgua- en

Manâgtlameer,welke door onderscheidene riin d!Kerk tehandhaven.
Nlcander (Karl August),een Zweedsch vieren worden gevoed en door de Ri0 Padichter, geboren den loden Maart 1799 te naloya metelkandervttrbonden zjn.De San

Strengn:s, sttldeerde te Upsala en zag zieh

Juan is de afvtlerrivier van het Nicarâgua-

in 1823 geplaatstopdeKoninkljkekanselarj meer.-- I4etklimaatis er zeer verschillend;
te Stokholm. Voorts volbragt hj eene reis hetisaan dekustvanden Atlantischen Oceaan
naar Italië, was na zjn terugkeer a1s pri- vochtig en ongezond, maar op de hoogvlakte
vaatdocent werkzaam en overleed te Stok- in het binnenland en ook aan de Stille Zee

holm den 7den Febrt
larj 1839.Hjschreefhet
treurspel: pRunesv:rdet (1820; 2de drukj
1835)''
, -. twee bundels gedichten (1825.
.1827), - het gedicht: r'
rassos död (1826)'',
wa
armedehjeen académlschenprtjsverwierf,
rAl
innen fkan Södern (1831- 1839,2 d1n;
2de druk, 1862- 1863), - en de dichtverzameling: pHesperider (1835q2dedruk,1860)9'.
Zjn laatste werk waseene reeks van roman.
cen, getiteld: oLei
jonet i öknen''
. Na zjn
dood vel'
schenenzjneverzameldedichtwerken
in 4 deelen (1839- 1842;3de druk, 1862).
N icandra Adans. is de naam van een

zeer fkisch.De regentjd duurt ervan Junj
drooge saizoen van December t0tJknj.De

tot in het midden van November, en het

grond is er in hetalgemeen zeer vrtlchtbaar
in t0t het kweeken van tropische gewassen
uitstekend geschikt. De iora valz Nicarâgua

is eene der rjkste van Midden-Amerika,-

vooral aan den zoom van den Atlantischen
Oceaan.De kostbaarstehoutsoorten,inzonder-

heid de magahonyboom , groetjen in het oosteljk gedeelte,terwjlmendenkalebasboom ,
die den inboorlingen drinkgereedschap levert,

in het westekjk gedeelte aantreft.Ilooge k0-
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kospalmen omringen het meervau Nicarâ
.gua. bevinden er zieh in een betretlrenswaardigen
Voorts heeft men er een overvloed van kost- tflestalld. De hoofdstad is Manâgua,doch t0t
bare specertjen er1 gtlneeskrachtige planten. de grootere steden behooren Iaeon,Granada,
De dieren, welke in Niearâgtla voorkomen, Masaya,Nicarâgua,Matagalpa en Rivas.
Nicarâgua behoorde weleer t0tGuatemala,
zjn zoodanige,a1s men in hetalgemeen in
Centraal-imerika aantrtàft; van de grootere rulkte zich hiermede in 1821lûsvan Spanje

rOofdieren vermelden wtjden jaguaren den en werd in 1823 één der vjf Vereenigde

puma,er1van de vogels den M ontezumavogel Staten van Centraal.Amerika.Eerst in 1848
(Cassicus).Hetland sehjnteenOvervloedvan verkreeg men er eene grondwet en een wettig
edele metalen te bezitten.Er wordtgoud ge- bestuur.Op den presidentd0n Ramirezvolgde
vonden in hetlandsehap Chontales ten noord- in Maart 1851 Pineda, en op dezen in Fe-

oosten van de Grogte Meren,in de nabjheid brual'
j 1853 generaal d0n Frlfo Chamorro.
van de stad Libertad,- zilver in hetdepar- Terwjldeze Staattegen Costaricastrjdvoerde
het bezitder haven van San Juan,deed

tement Segovia,an in Matagalpa,- hier en

Om

daarkoper,jzeren l0od,enil
Adenjongsten
tjd heett men in Chontales ook steerkolen
ontdekt.Tntusschen drji'
tmenerdenmjnbouw
op zeer eenvoudigen voet,zootlat er .iaarltjks

Engalalldinnaam vanzjnbondgenoot denK0-

ternaauwernood votlr eene waardevan 250000
dollars verkregen wordt. O0l
t de landbouw

verkeerterin een kwjnenden toestand?hoewe1 de voortbrengselen er zich door hullne
voortreQblt
jkheid onderseheidt
ln.Hetsuikerriet
is ersappigerdan hetAzîatisl
ghe,gtteftjaarljks 2 Oogsten en behoeltslechts01
41de 12
of14jaarteworden vernieuwd.o(
)k htltkatoen,datte voren Jaarltjks50000 balen op-

leverde, is er uitm untend van hoedanigheid,
en de cacao wordt slecht door die van SOcûntlsco aan de kust van Mexico in deugd ge-

evenaard,terwjlde indigo erweinig te wenschen overlaat. Op de hoogvlakten verbouwt

men Europésche grallen, dots
h naauweljks

ning derA'Iosquitûkust,aansprakengelden op die

belaugrjke plaats,vanwaar men een kanaal
door de Landengte z0u delven,en den lsten

Jantlarj 1848maaktendeEngelschen,orlderde

hoede der oerlogsvaartuigen.zich m eestervan
SanJuande1Norte,hetwelkdennaalnvanGreytownontving.ln 1851 kwanleen Congrès van

Alkevaardigdenuit,Honduras?CostaricaenNicarâgtla bjeen,onldegrondslagen te leggen
vool' eene nietlwe regeling van het verbond
dezer drie Staten,doch de aldaar gehouden
beraadslagingtlndrotlgengeenerleivrtleht.Daarentegellwerd den Tden Maart 1854 een of-en
defensiefverbtlndm etGuatemalagesloten.Niet
lang daarna verhiefde demoeratische partj
het hoofd onder den voormaligen m inister
I'
raneisco Otz.
splloêz en den generaal M aœime
Xerez, kw am in verzettegen Cltamorro)veroverde Leon en belegerde Granada, waar
Chamorro zich versterltt had.Toen laatstgenoemde den 12den M aart 1855overleed,kwam

genoeg om in eigen behoeften te voorzien.
Beter dan metden landbouw ishetergesteld
metde veeteelt,vooralinhetdistritttChontales
en in hetdepartement Matagalpa,waar m en Josl a
V/ZrCJ Estrada in zjneplaats,om den
eigenaarsaalltreftvan 10-t0t15000 stuksvee. strjd tegen de belegeraars voort tqzetten,

hen
Dekoloniënenplantaadjes(haciëndas,rauchos, terwjl Castellon den Noord-Ameriltaansc,
hattos, chacras) liggen overalverstrooid,t0t avonturier W alker tehulpriep.Dezeverscheen

zelfs in de bosschen t0e, en de grootere met eene kleine bende Duitschers en Amerioverde Granada den 14den october
plaatsen vindt men meestal in het warme, kanen.vel'
ongezonde gew est.Som migestamm en van In- en w erd er door den Amerikaanschen gezant

dianen, vooral in en bj Masaya, vletlhten als gezaqhebber erkend. Daartegen echter
bonte matten van riet, alsmede hoeden van kwamen ll
4December1855de rege'rinqenvan
palmvezels;ook vervaart
ligen zj hangmatten, San Salvadbr,Honduras en Costarica ln ver-

drinkschalen uitde vruchten van denkalabas- zet, en âen 9den M aart 1856 zond Costarica
senboom , aardewerk enz. De handel is in eene oorlogsverklariug aan W alker, hierin
Nicarâgua van w einig belang;tot de uitvoer- gevolgd door Guatemala. Sall Salvador en
g,door
artikelsbehooren:suiker,koff'
tj,katoell,huiden, H onduras,alsmede door Patrieio Wiztw.
gom ,indigo en hollt.De voornaam stehavens W allcer voorloopig tot president benoemd.
zjn er die van Realekjo tcoriuto)en San Juan W alkereehterhad zich inmiddelst0tpresident
delSur aan. den Grootcn Oceaan en SanJuan van Niearâgua doen kiezen;hj heerschtemet
del Norte (Greytown) aan den Atlantisehen w illekeur en wreedheid, maar w erd in 1857
oceaan.De volltsontwikkeling is er n0g zeer ten valgebragt,waarna generaalM artinezde
gering; voor het lager onderwjs is nagenûeg waardigheid van voorzitter verkreeg. Walker
in het geheelnietgezorgd,en de beide unl- wendde pogi
ngen aan,om zjn qezag in Ni-

iguateherkrjgen;hj landdelnDecember
versiteiten te Leon en Granada zjn zeer ge- cart
brekkig ingerigt.De R.Katholiekegodsdienst, 1857bjSallJt
lanenin1860inHonduras,maar
is er a1s de heerschende erkend, doch ook

w erd doorgeneraalA lrarezgevangengenomen

ant
ierekerkgenootschappengenietenervrjheid en Op last der regéring van Honduras den
van godsdienst. V olgens de grondwotvan 19 lzden Septemberdoodgeschgten.In 1860werd
Augtlstus 1858 staat er aan het hootkl der een verdrag met Engeland gesloten over den

Republiek een president,voûr den ttjd van 4 afstand van de Mosqtlitoktlsttegen een jaarJaren gekozen;voorts heeftmen er een W et- geld van 5000 dollars, toegekend aan den
gevend Ligchaam van 11 en een Senaatvan
10 leden.HetGemeenebestisin 5 provinciën
ofdepartementen verdeeld,ezlde geldmiddelen

K oning van dat gëwest.Eene nieuwe poging
totvereeniging van Gtlatemala,San Salvador,
l'
londuras en Nicarâgua, in 1861 beproeld,
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lredwederom schipbreuk.Nadatitz1863Marfllez (t 12 Mei1876) t0tpresidentherkozen
was,werdhj in 1867 doorIkrnand G'
llzzzlcl
en in 1871 door Cuadra oprevolgd.Hetgewigtigste vraagstuk voor Nlcaxâgua is het

geen opgang,maar des te meerroem verwierf

hj door nArnoldo diBrescia (1835)'',voorzeker eene dersehoonste Italiaanschetooneelwerken van den nieuweren tjd.O0k zjne:

DRosamunda d'
Inghilterra(1839)/'bevatprach-

Kanaaltusschen de beze oceanen;om daar- tige gedeelten.Met pFilippo Strozzi(1847)''

van hetuitsluitend bezitteverkrjgen,wendt eindigdehjzjnedramatischeloopbaan.DaarNicarâgua bj voortduring pogingen aan,om enboven heeft hj fraaje gedichten en uitsteweer meester te worden van hetgebied van kende verhandelingen in proza geleverd.Hj

Guanacasu, in 1825 aan Costarica afgestaan. overleed den zosten September 1861, eene
Daarin is de oorzaak gelegen,dat Nicarâgua DStoria della casa di Hohenstaufen'' en een
in 1872 zjne medewerking onthield aan de aantaldichtwerken inhandschriftachterlatend.
onderhandelingen,door de andere4 Republie- Eene uitgave van zjne gezamenljke werken

ken ter vereeniging gevqerd.

(1865 enz.,10 dln) isbezorgd door Garqioli.

Het M eer '
pll NiearJ'.glJ door de inboorN iccolo deiN iccoli,een Florentjnsch
lingen Coeiboleo genaamd,is doorvulcanische geleerde,geboren te Florence in 1363, be-

bergketens omgeven.Het ligt 33 Ned.mjl paalde zich volgensden wensch zjnsvaders

van den Stillen oceaan,ter hoogte van 39 aanvankeljk bj den handel,maarlegdezich

Ned. el boven den waterspiegel,ls 185 Ned. voortsonderdeleidingvan Cltrysolorasjverig
mjllang en 75mjlbreed,en heefteene0p- t0e Op destudie derletteren,stond innaauwe
yervlaktevan 160 ((
Jgeogr.mjl.Indatmeer betrekking met Cosimoen degeleerdemannen,
llggen onderscheidene vruchtbare en grooten- welke aan het h0f van dezen Vorstvertoefdeelsbewoonde eilanden vanvulcanischen00r- den, en overleed den 23sten Januarj 1437.
sprong,van welkeometepehetmerkwaardigst Hj maaktezichvooralverdiensteljk doorhet
is. Dit meer is doox de rivier Panaloya met afschrjvenvan oudehandsehriften - bjv.van
dat van Manâgua verbonden en neemt onder- de werken van Izuceti'tts,Plautus enz.- jen
scheidene rivieren van de omliggende bergen zjne boekerj wasdegrootsteen merkwaarin zic'h 0p. D00r middel van de rivier San digstevangeheelFlorence;zj bevattebjzjn

Juan stort het zjne wateren uitin deZee overltjden800deelenenwerd(
loorzjneuiterste
wilsbeschikking ten gebruike voor hetpubliek
derAntillrn.
Niccollni (Giovanni Battista),een ltali- aangew ezen.
aansch dichter, geboren den 3lsten October
Nice,eigenljk Nike,in deGriekschemy1785 te San GiulianobjPisa,ontving zjne thologie de godin deroverwinning,is volgens

eersteopleidinyteFlorence,studeerdetePisa Heslodws eene dochter van Pallas en van den
en bepaaldezlch vervolgensbjdebeoefening Styœ,de gezellinvan Zeus(Jupiter)entevens
der klassieke letterkllnde. De kennism aking van Pall
as-Athene,terwjlzjtegeljk metdeze
met Ugo Fodcplp had een aanmerkeljken in- de hoogste magtvertegenwoordlgt,- voorts
vloed op de ontwikkeling van zjn dichterlgk is zp bj de oude Grieken het zinnebeeld van
agde
j eges
enlakl
einenonderneming.'re Athene
talent. Hj trad het eerste op met nLa peste elke zwel
tempel.- D e overwindi Livorno (1804)'',en in 1807 benoemde de had

Koningin van Etrurië hem tot bibliothecaris ningsgodin derRomeinen droeg den naam van
en hoogleeraarin degeschiedenisaan de Aca- Victoria en w erd doordatoorlogszuchtigvolk
démie van Schoone KunstenteFlorence.Nade metjver gehuldigd.Zj had een heiligdom op
Restauratie bekleedde hj korten tjd hetambt hetCapitoolenzegepralendeveldheerenplaatsvan bibliothecarisin hetGroot-llertogeljk pa- ten er,tergedachtenisaan hunneheldendaden,
leis, m aar keerde w eldra tot zjne vroegere standbeelden diergodin.H etpradttigstestandbetrekking terug en besteedde zjn vrjen tjd beeld werd er geplaatst door Auvqltstws na de

aan dedramatische poëzj.Zjn eerste treur- overwinning bj Actium.Hetfeestdergodin
spel:npolissena(1810)''werddool'deAcadémie werd gevierd Op den 12den April.-- Debeel-

della Crusca bekroond.Van geringer gehalte dende kunst stelt haar voormetvleugels,met
zjn dedaarop volgende:pMedea?',- slnoe een palmtak en met een lauwerkrans.Groote
Temisto''1- pEdipo''- en mI Sette a Tebe''. standbeelden van Nike behooren t0tde zeldMet zjn pNabucco'',datnooitopgevoerd en zaamheden,- ééa van PaeoniusFerdonlangs
eerstin 1819 te Londen zondernaam vanden te Olympiaopgedolven.Destevakerzienwj
schrjvergedruktwerd?betrad hj hetgebied haar afgebeeld Op vazen en penningen.T0t
der staatkunde.Nadat ln 1815 zjn eerste mo- de fraajekunstgewrochten van beeldhouwers
derne drama: sM atilda'' gevallen was,zeide van onzen tjd behooren deNieevan Saadow

hj eenigen tjd dedichtkunstvaarwel,maar op de Brandenburger poort teBerljn en de
nam deste jverigerdeelaan den strjd over Vidoria's van AtzvcFz in hetW alhalla.
de letterkundige hervorming in Italië.Eerst

N icéphorus,een naam welke Zegedrager

in 1827verscheen zjn drama:rAntonioF0s- beteekent, is die van eenige Oost-Romeinsche

carini'' hetwelk even heftig aangevallen als Keizers,nameljk:
metwarmte verdedigd werd.In zjn nGiovanni
Nieépltorns I van Seleucia.Ht
lwas grootdaProcida(1831)''gafhj aan zjnvaderlands- schatbewaarder en beklom in 802 ten gevolge
lievenden haattegenvreemdeheerschappjzo0 eener zam enzwering den dool-keizerin Irene
krachtig lucht,dathetstuk slechtsinweinige ontruim den troon. D oor geldgierigheid be-

steden k0n worden opgevoerd.Ztjn volgend heerscht,regeerde hj metwreedheid en getreurspel: slaodovico Sforza (1834)''maakte weld, berootze ;en veldheer Bkdanes, ;ie
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desgeljks t0t Keizer was uitgeroepen, van naar Nicaea in Bithynië,alwaarhj in 1216
het licht der oogen, onderdrukte de gees-

overleed.Hj schreef 0.a. eene belanyrjke
teljkheid,voerde in 80Q-807 rampspnediye DGeschiedenis der Latjnsehe Keizers''ln Q1
oorlogen tegen de Arabieren, die hem ln boeken,een vervolg op hetgeschiedwerk van
Phrygië overwonnen en t0t een vernederen- Zonaras, de Jaren 1118-1206 omvattend en
den vrede dwongen, en sneuvelde in Jlllj heteerstdoor < p!/'(1557)enlaterdoorBekkw

811 in een strjd tegen de Boelgaren. Zjn (1835)inhetlichtgezonden.DaarenbovenbeZ00n k
%ta'uracins werd niet als Keizer er- zitten wj van hem eenebeschrjving derm0kend, maar in een klooster Opgesloten. - numenten,doordeFranken bj deverovering
ndere
Nielpl
torus 11 TF
zoccd, een Macedoniër. Hj van Constantinopel verwoest. Een a'
werd qeboren in 913,voerde als veldheer Nieetas,btjgenaamd Eagenianusjleefdeinsgevan kelzer Romanus 11 voorspoedige oorlogen ljksin de12deeeuw enbeschreefinGrieksche
tegen de Saracenen, veroverde Creta en een iamben de rMinnarjen van ChariclesenDrogedeelte van Syrië en werd in 963 door silla'',uitgegevendoorBoissonnade(1819,2d1n.
)
keizerin Theophanias nadat zj haren gemaal N icias, een zoon van Nieerat'
ms,waseen
Romanns door vergif omgebragt had, t0t Atheensch staatsman en veldheer en tevensde
echtgenoot gekozen en door het leger tot rjkste burgerderstad.Nadathj reedsonder
Keizer uitgeroepen.Hjwaskleinvangestalte Plrieles als veldheer en voorala1svlootvoogd
en mismaakt van voorkgm en,m aar krachtig groote diensten bewezen had,werd hj na

van geest,eenvot
ldig en spaarzaam.Hj ver- diensdood in429vöôrChr.voorden tjdvan
meerderde de legermagt, ontrukte aan de
Saracenen Cilicië en Syrië,streed metgtlnstig
gevolg tegen de Boelgaren,maar bezwaarde
hetvolk metdrukkende belastingen en haalde
zich, illweerwilvan zjne vroomheid, den

5jarenstrateeg (militairopperbevelhebber)en
verkreeg alshoofdderbehoudendepartj door
zjne milddadigheid grooten invloed.Hjwas
de tegenstander van Cleon.In 427 veroverde

hj heteiland Minoaen versterkte hettegen
haatdergeeBteljkheid op den hals.Hj werd de Peloponnesiërs, deed in 426 een invalin
op aansporing van Theopltania den llden De- Melos,vervolgens in hetgebied van Tanagra,
cember 969 door zi
jn veldheerJohannes Tzi- waarhjdeThebanenenTanagraeërsversloeg,
miseesvermoord.- Nielphorus1II fofllitzfe.
:, en volbragt vervolgenseen strooptogtlangsde
e. Na den dood van Cleon
in 1078 tegeljk met Nicqphorns .
frt
ydzàzlï'
?
:.
< kusten van Locri(vader van den geschiedschrjver),door het en na den rampspoediyen slag bj Amphipolis
leperte Adrianopelt0tKeizerui
tgeroepen,te bragthj in421den50JarigenvredevanSparta
Nlcaea gekrogntl.Nadat M iehaè'
l VII zich in t0t stand,naar hem den Vrede vanNiciasgeeen kloosterhad begeven,aanvaarddehjden heeten, maar was nietbestand tegen de betroon,m aar werd reedsin 1081doorA leœander hendigheid van Aleiblades.Metkrachtverzette
O:zlzl:zl'
..
v ten va1 gebragt,waaxna onk hj hj zich tependeexpeditienaar Sicilië,maar
zjneoverigelevensdagen ineenkloostersleet. zag zich nlettemin metLâmacltusen Aloiblades
Voortsvermelden wj n0g:Nielpltomts& zl- aan haar hoofd geplaatst. Na de terugroeping
stantinopolitanss,een Griekseh geschiedschrj- van Aleibladesin 415 verkreeg llj hetopper.

ve
r,qeboren in 758.Hj wassecretarisvan bevel, behaalde eene overwinning onder de
keizerln Irene,daarna monnik en in 806 pa
triarchvanConstantinopel.Toenhjzichtegen
den beeldenstorm verzette, werd hj in 814
naar het klooster verwezen,waar hj in 828
overleed. I1tlschreefeene pchronologia com.

muren van Syracuse en zou de stad t0t de
overgave gedwongen hebben, indien nietde
hulptroepen,van Corintheen Spartagevraagd,

den krjgskanshaddendoen keeren.DeAtheen-

sche vloot leed eene volkom ene nederlaag,en
pendiaria'',uitgegevenin 1561doorCamerarins, de overbljfselen van het Atheensche leger
en een oBreviarium historicum ''!loopend van werden den 8sten en loden September 413
602 t0t 770 en in 1837 in hetllcht gezonden aan de rivierAsinarusvernietigd.Nieiasm oest
door Bekker.- Nieqphorws .
prt
f
/ez/zlï'
lf.
s, des- zich Overgeven en werd metDemôstltenesdoor

geljks een Grieksch geschiedschrjver)gebo- de inwoners van Syracuse terdood qebragt.
ren in Oresias in Macedonië. Hj werd d00< De Atheners hoonden de gedachtenls van
den Griekschen keizerA leœi'
tts Cpzzlsezlld,met dezen veldheer door zjn naam weg te laten
wiensdochterAnna hj in hethuweljk trad, van den gedenksteen, opgerigt ter eere van
t0t Caesar benoemd en overleed te Constan- hen, die op Sicilië waren gesneuveld. Zjn
tinopel in 1137.Hj schreef: pBouwstolen zoon Nieeratus werd ten tjde der Dertig
V00r e0n0 geschiedenisvan hetHuis der C0m- Tyrannen teregt gesteld.
nenussen wel
ke doorzjnegemalin gebezigd
Niclaes(Hendrik),een godsdienstigdweewerden t0t zamensteliing van een geschied- per en stichter van eene secte,welke hj
werk,waarvan deeerste4 boeken,dejaren Het Huis der Liefde''noemde,werd gebo105: tot 1081 omvattend) zjn bewaard ge- ren in den aanvang der 16de eeuw en opgeblevrn.
voed in de R. Katholieke leer. Reeds als
N lcetas (AcominattlsofChoniates),alzoo knaap w as zjne aandacht gevestigd op de
geheeten naar zjnegeboorteplaatsChonae in 1)herstelling der volkomene geregtigheid'' en
Phrygië,een Byzantjnsch geschiedschrjver, zjne visioenen bragten hem t0thet geloof,
bekleedde in de 12de eeuw aan hetGrieksche dat hj,van den goddelljken geestdoordronKeizershof te Constantinopel Onderscheidene gen, a1s profeet moest Optreden. W ô1 1as
openbare bedieningen en vlugtte na de ver- hj de geschriften van Iuuther,maar bleefgeovering 4er stad door de Latjnen in 1204 trouw aandeR.Katholieke Kerk,zoodathj
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Denen.Geene Européschekoloniehoudtechter
stand tusschen de keerkringen in Azië?en in
zulk een ongezondklimaatisharegeschledenis
zeer kort.In 1869 heeftdeEngelscheregéring
Nankauri gekozen t0t deportatieplaats voor
misdadigers en onderhoudtm et dateiland een
geregeld stoom bootverkeer. M en vindt eene

wegens ketterj gevangellgenomen,maar na
onderzoek ontslagen werd.Nadat hj geruimen tjd teAmsterdam hadgewoontl,vertrok
hj Op 3g-ja.
rkgen leeftjd ten gevolge eener,
zooalshj zenoemde,goddeljkeroeping naar
Emden,waar hj alsprofeeten sectestits
lxter
een 2o-taljaren vertoetde.Tevens koophande1drjvend,reisde hljgedtlrig naardeNeder.
landen,nam er steeds te Haarlem zjn intrek
bj Coornhert'schreef een aantalstichteljke

tlitvoerige beschrjving van deze eilandengroep

doorSelterzer in de nReisederFregatteNovara
um die Erde''.

N icolaas is een Grieksche naam , die
Volksovertvinnaar beteekent.Van hen,diehem

werken en verwierf vele aanhangers, doch

tevens talrjke tegenstanders. Toen de raad

van Em den het voornemen koesterde om hem

gevangen tenemen,ontvlood hjnaarKampen
en toefde daarnate Keulen en elders.Hjdeed
voortspogingenom deinrigtingzjnergemeente
te verbeteren en eene herziene uitgave zjner
geschriften te level
'en.Inmiddelszag hj zich
door zjne invloedrjkste volgelingen verlaten
en overleed niet lang daarlla.Hj sthreefin

gedragen hebben,vermelden wj:

Nieolaan de 'ct?zdtferf
.ftkdzàdr, een van de
voornaamste heiligen der Grieksch-Katholieke

Kerk.Ilj werd geboren tePatarain Lycië,
zag zich alsaartsbissehop van Myra tentjde
.

van keizer Iuieinius in den kerker geworpen,

eerstonder Constantl
jnopvrjevoetengesteld
en sehaarde Op hetConcilie teNie,
aea (325)

het Plat-Duitsch,en erbestaan omstreeks 40 zich onder de tegenstanders f
ler Arianen.Na-

geschriften van zjne hand.

dat hj in hetoosten reedslanq a1seen heiNicobaren (De)is de naam va'
n eene lige was vereerd, bragten kooplleden uitBari

eilandengroep in den Tndischen Oceaan ten il1 1087 zjn ljk naàr laatstgelioemde stad,
noordwesten van Sumatra. Zj strekt zich waar het op tlen 9den Meiaankwam , welke
uit tussehen 6045'- 9020/ N .B. en 930--94* dag Jaarljks n0g altjd als een feestdag
0.L.van Greenwitt
h en bcstaatuitomstrpeks wordtgevierd,evenalsde dag van zjn over20 eilanden meteenegezamenli
jkeoppervlakte ljden,de 6de December, die in ons Vadervan 20 D geogr.mjl.D e voornaalnstezjn: land aanleiding heeft gegeven t0t de viering
Groot-Nicobar (Sambilong), het zuideljkste, van het bekende kinderfeest.

ter lengte van 55 Ned.mjl,- Klein-Nico- Zes Pausen, nameljlt:Nieolaas I de Aàibar (Klein.sambilong), ter lengte vall 22 liyet geboren te Rome in den aanvang der
Ned.mjl,- Kamorta,- Katsjal!- Te- 9de eeuw. Hj werd door Leo IV totkardi-

ressa,- en Karnicobar(hetnoordeljkste en naalbenoemd en den 24sten April858t0tpaus
meest bekende). Deze eilanden liggen hoog,
maar zjn slechts heuvelachtig,en men vindt
er gedeelteljk Plutonische gesteenten, gedeelteljk bruinkolen en madreporengesteenten.

gekozen.Hj zocht geldiglleid te geven aan

de pseudo-lsidorische Decretalenen beweerde,
dat aanklagten tegen bissehoppen a1s causae

majflres voor de Pat
lselgke regtbank moesten

D e grond is er vruehtbaar en deplantengroei gebragt worden. De excomm unicatie, door
w eelderig; deze laatste komt met dien der hem in 863 uitgesproken tegelzP ltoti'
us,panaburige gewesten van Indië overeen en het triaeh van Constantinopel, gaf voornameljk

dierenrjk evenzeer, hoewel men bj beide aanleiding tot de scheuring der Kerk. Hj
ook veel eigenaardigs opm erkt. De eilanden

noodzaakte koning Lothari'
us 11 de door hem

zjn grootendeels met digtf'eboomte begroeid. verstootene Telttberga weder a1s gemalin te
Zooweldeze omstandirheid als het voehtig ontvangen en vernietigde daarbj de zelfstanklimaat en de moerasslge bodem doen er ge- digheid der FrankischeKerk,diehethuweljk
vaarljke koortsen ontstaan. De kusten zijn van LotharinsmetW aldrada hadgoedgekeurd.
er door koraalriFen omringd, en m en heett Hj Overteed den 13denNovcmber867 en werd

er sleehts weinige havens.De beste is die later gecanoniseerd. Behalve eenige andere

van N ankauri, ln het kanaal, hetw elk het geschritten lleeft men van hem ofnstreeks 100
eiland van dien naam van Kamorta scheidt. brieven,aitgt'geven in het 15de deel der verHet aantal inwoners bedraagter 4-01.5000; zameling van zKansi.- Fïcplcm:II,geboren

zj komen metde Hindoesen Alalejersover- te Chevron in Savoye. Hj heette eigenljk
een,doch verstthillen tevens van beiden,daar Gerltard en was bisschop van Florence, toen
zj eene eigene taal hebben en zachtmoedig hj in December 1058 doorbemiddeling van
van aard zjn.Zj hot
lden zich bezig metden den legaat Hildebrand en Onder de bescherlandbouw en de vischvangst en drjven een minr van Gottfried,hertog van Lotharingen,
levendigen handel in kokosnoten enz.Meer- te Sléna t0t Paus gekozen werd.Htjzorgde,
malen,doch vruchtelooswerdenpoginganaan- datzjn tegenpausBenedietusX werd atkezet,
gew end Om hier koloniën te stichten,in 1756 en droeg in 1059 de pauskeuze Op aan het
het eerst doorde D enen,die deze groep in tsollegie van cardinalen. Robert G'
dziesccz'#,herbezit namenen baar Frederiks-eilanden noem- tog der Noormannen, werd zjn leenman in

den,terwtjlztlop Karnicobardevolkplauting
Nieuw-Denemarken vestigden,- in 1'
f08 wederom door de Denen op Ifanlorta, terwjl
tevenseenezendinqderHernhutterszich derwaarts begaf, - ln 1773 door de Oostenrjkers,- en in 1831 en 1846 nogmaalsdourde

Beneden-ltalië. Onder zgn bewind werd de
avondmaalsstrgd van Berengariusgevoerd.Hj
overleed den 22sten Jlllj 1061.- Nicolaa'
sIII,
een telg van denRomeinstthenstam derOrsini.

Hj beklom als cardinaal-diaken den 25sten

November 1277 den Ileiligen Stoeljmaar be-
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zoedelde dien tevens doorverregaand nepotis- zjn paleis te Petersburg,terwjl hj de bemus. Rndolf vayt A'
t
zldlttzy bevestigde hem trekking bekleedde van hoofdinspetsteur der

in hetbezitderschenkinqen vanallevroegere genie.Na den dood van AleœanderI (1 DeKeizers, in 'tbjzondf
al'ln die van hetexar- cember1825)vielhem,doorden plotseljken
chaat van Ravcnna, en stolde hem eelle oir- at4stand van zjn olldcren broedor,grootvorst
konde van den grondeigendom van den Heili- Constanti
jn, de kroon van Rusland tt
zn deel.
'

gen Stoelter hand.Twistende metKarelran

d'
q7'
pff, ontnam hj deztt
n(
le Letrekking van
stadhouder van Rome, welke hj zell'aanvaardde.O0k washj in 'tgeheim een bondgenootderSidlianen tegen Karel.Hjoverleed
te Soriano bj Viterbo den 22steu Augustt
ls
1280. - Nieolaas IV: te voren Hiërônymns
mJl Aseoli.Htiwas blsschop van Palestrina,

Aauvankeljk wll
es hj deze van dehand an
gedurende 3 woken werden alle Keizerljke

besluiten uitgevaardigd in naam van Consftxsp-,
/izI,doch
q

toen laatstgenoomde deacte

van a'fstand bekrachtigd llatl,aanvaarddeNico!c(I.
$ den 24sten Dccember deregêringenwerd
den 3den septem ber 1826 teMoskougekroond.

Eene militaire zamenzwering,die,jaren lang

generaal der Franciszauor orde en cardinaal, voorbereid?op den 26stenD ecember 1825 uit-

toen hj den 15den Februarj 1288 t0tPaus barstte, dempte hj met persoonljke onvergekozen werd.Hj behoordetfltdepartj der schrokkenheid.Deze gebetlrtenis,alsmede de
Ghibelljnen,kroondekoning XaeeldeLamme ervaring, dat het zachte beheer van Aleœant0tkoning varlSicilië,zondFranciscanerm on- der 1 aanleiding had gegeven't0t vele misniken a1s zendelingen naar Uhina,Dalmatië, bruiken en verkeerdheden, had een aanm er-

Slawonië en Tartarje en deed vruchtelooze keljken invloed op zjn staatsbeleid.Langzam oeite, om een nieuwen Kruistggt totstand merhand werd hj een autocraat, die steun
tebrengen.Ilj waseengeleerdman en over- zocht in een stoetvan am btenaren en bovenal
leed den 4denApril1292.- Nieolaas(F),te in een magtig leger.Ilj kendeaan demili-

voren Piltro .AciAltll?zci of Pierre de Opràièrd. tairen ongehoorde regten toe op de burgers.

Keizer Lodewl
jk de Wëi/r ondersteundehem Eene radicale horvorminy,waarmedehj Spealstegenpatlstegen JohannesXX.
IT,dochhj rczgyks belastte, bestond ln eene stelselmatlge
onderwierp zich aan dezen en overleed in de wjziging van het Russisch wetboek,terwjl
gevangenis. Nicolaas Trf,te voren Thomas htjde opheffing van hetijfeigenschap in 1826
Tcrdzlfycelli. Deze,in 1398 te Pisa geboren, bepaald afkeurde. De buitenlandsche politiek
sttldeorde te Bologna,toefde daarna geruimen desKeizersbepaalde zichaanvankeljk bjde
ttjd te Florence.volbragta1slegaatverschil- verovering van Azië en Turkje.DePerzische
lende reizen naarFrankrjlteaDtlitschland, Oorlog bezorgde aan Rusland bj den Vrede
zag zich door Cosimo & i ûVedicibenoem d tflt van r
l'oerltmantsjai (28 Februarj 1828)eene
directeur der openbare boekerj te Florence, belaplgrjke tlitbreiding van grondgebied. In
werd in 1446 bisschop en cardinaal, en in 1828 trok hj te veldetegen Turkjeen ver1447 Paus. Hj was e0lljverig voorstander kreeg dot)r den Vrede van Adrianopel (1829)
derwetenschap envermeerderdedf)bibliotheek de oosteljke kust derZwarte Zee,'
hetvrje
van het Vaticaan met gmstreeks3000 hand- verkeer Op de Donau,in de Zwarte en in de
schriften. Voorts maakte hj een einde aan Middellandsche Zee en de stichting van het
het Concilie van Basel en sloot in 1448 door koningrjk Griekenland.De Poolsche gpstand,
tusschenkomst van Aeneas Ssylrifx: met Fre- die in 1831 eerst na eene bloedige worsteling
4ez'ïk 1II het Aschaffenburgsche concordaat. van 9 maa.
nden onderdrukt werd,w ekte de
Ook nam hj deel aan den oorlog tegen de w raakzucht van den Czaar,die zich als den
Turken en zocht te vergeefs de Vorsten tot beschermer der legitimiteit en der goddeljke
een Kruistogtte bewegen.In 1450 vierde hj vorstellregten tegenover de revolutie behetJubeljaar,kroonde in 1452 den Duitschen schouwde.Rusland zag zich m eeren meerafkeizer I'
rederik T.
J'
A en overleed den 24sten gezpnderd van de beschaafde wereld in het
W estenten over hetbinnenland w erd een net
M aart 1455.
Eén Kelzer rtzzd Rnslandjnameljk N icolaas uitgespreid van spionnen en policiebeambten.
Tt
z?
zbvlïfj/, derden zoon van keizer TC'
MJI N ietalleen zlachtmen deverschillende natiën,
en van diens tweede gemalin M avia Feodo- aan zjn stthepter onderworpen,in Russen te

rowna tz
gpy/Aic llorothea rJp Wûrtemberq).Hj herscheppon (teRussifcéren),maar00k dePro-

werd geboren den TdenJult
j(25 Junj)1796
op het kasteel Gatqiina bj Petersburg,ontving met ztjn Jollgeren broederJ
'
Hieltaél,geboren in 1798!van zjne rnoedereene zorgvuldige Opvoedlng, doch bleef gedurende de
regéring van zjn ouderen broederAleœander
vreemd aan alle staatsaangelegenheden. In
1814volbragthi
jeenereisdoorEuropa,vertoefde geruimen tjd in Engeland en bezocht
in 1815 Parjs)waarzjnerjzigeenkrachtige
gestalte groot opzien baarde.Nadat hj den
13den Julj 1817 in hethuweljk wasgetreden
met Cltarlotte (Alexandra), de ot
ldste dochter

van koning Friedriclt W illtelm III van Pruis-

8en)leefde hj in huiseljke afzondering in

testanten en R.Katholieken totderegtzinnige
Grieksche Kerlttebekeeren;zelfsdeGriekschgeiiniëerden moesten zich in 1840 m et de 0rthodoxe Kerk vereenigen.De toenemende invloed van Rusland in het oosten openbaarde
zich vooral,tpen sultan M ahmoed 11 volgens

het Verdrag van Hoenkiar-lskelessi (1833)
bjstand vroeg van Nicolaastegen den oproerigen Passa van Egypte.Gedurende de staatkundige sïormen van 1848en 1849nam Nieoltxtz.
seeneafwachtendehouding aan,totdathj
eene gunstige gelegenheid vond,om zjn invloed te bevestigen.Hj verbondnameljk door
zjne tusschenkomst in Hongarje de Oostenrjksche pplitiek aan zjne belangen, en de

14Q
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ongelukkige Duitsche pplitiek versterkte z/n
gezag in Denemarken, terwjlhj in de 00stenrjksch-pruissische verwikkeling van 1850
a1s scheidsman optrad.Zjn invloed gpI'
rieA i4 Wilhelm JF was zeer grooten dereac-

Fransch godgeleerde, geboren te Clemanges
in Champagne omstreeks 1360.Hj werdin
1393 rector deruniversiteitteParjs,daarna

geheimschrjver van paus Benedietws Xfff,
leefde vervolgens in afzondering en stierftus-

tionair-piëtistische partj in Pruissenvereerde schen 1430 en 1440.Beroemdiszjngeschrift:
hem a1s haren vader. De herstelling van den KDe ruina ecclesiae (De corrupto ecclesiae
Napoleontischen Keizerstroon vereischte eene statu)'',waarin hj deverdorvenheiddergeesvastere aansluiting der noordeljke Me end- teljken zonder eenige verschooning aan de
heden aan den Czaar en ditgafzelfs eenig kaak stelt.Zjne Opera''zjn in 1631 in 2
uitzigtop hetbondgenootschap van Engeland. deelen te Leiden door Lydiusuitgegeven.

Toen echter Nicolaas in 1853 tegen Turkje
teveldetrok,traden Frankrjk en Engeland
a1szjnetegenstandersop,terwjloostenrjk,
schoon de onzjdigheid bewarende,eenemeer
vjandige dan vxiendschappeljkehoudingaannam.Nieolaasstond nualleen tegenoverzjne
vjanden; de legerinrigting in Rusland was
onvoldoende, de invalin Turkje mislukte,

Nicolax.Onderdezennaam vermeldenwj:
Adrianus A crïl: Lçicolai, e0n Z00n Van

Nicolaas zzrdrt
xrtfs (zie aldaar), een verdiensteljk regtsgeleerdeen beoefenaar derLatjnschedichtkunst.Hj volgdein 1541zjnvader

op a1s lid van den raad van Meehelen,werd
in 1543 raadsheer en in 1546 kanselierin het
H0fvan Gelderland,nam zitting in den Raad
de Krim werd door de Verbondene Mogend- van Beroerten, en overleed te Brussel den
heden aangevallen en de Russischearmee aan 19den Maart1568.Hj gafdegedichten van
de Alma en bj Inkjerman geslagen.Dieuit- zjn broeder Janlts t
gdcvptff
:: in hetlichten
komst schokte den Czaar en hj overleed n0g leverde zelf: pElegiarum libri11'' - yEpivôör het einde van den oorlog,op den zden grammatum liber''1- XEpistolarum libernnus''1
Maart(18 Februarj)1855.
en rsatyra una''.Die gedichten zjn in
ylcczll.<uitgegeven.
Eén norstvan M ontenegro,nameljk N oo- 1612 door Bonarentura F'
Cltelstoplö Fri:tfrïcFz Noolaï, een boekhanlaasI(MirkovPetrowitsjN egoesj),doorgaans

Nikit@ genaamd.Hj werd geboren den 13den delaar en verdiensteljk Duitschschrjver,geSeptember 1841en was een broederszoon van boren te Berljn den 18denMaart1733.Hj
pl*ins Danilo, dien hj den 14den Augtlstus legde te Frankfort aan de oder zich t0e op
1860 opvolgde.Reeds in 1862opendehj de den boekhandel en bestudeerde tevens met
vjandeljkheden tegen deTurken,moest,wel grooten jverde werken van klassieke schrjis waar,nadatdezeCettinjehadden ingeno- vers.Na zjn terugkeerteBerljn (1752)trad
men, met hen een vernederenden vrede slui- hj als sehrjver op met pBriefe iiberden
ten,maarwistzich,bjgestaandoordeGroote jetzigen Zustand der schönen W issenschaften
Mogendheden,allengsvan demeestbezwarende (1756)''.Zjnerjgtiug bragthem in aanraking
voorwaarden teontslaan,zoodathj eene na- met Lessing en MozesA dzltfe/,
sp/lz),zoodatzj
genoeg volkomeneonafhankeljkheidverkreeg. elkander bj den gemeenschappeltjken arbeid
Bovenalverbond hj zich op hetnaauwstmet ondersteunden.Terwjlde verdere uitgavevan
den Keizer van Rusland en bejverde zich, de pBibliothek der schönen W issenschaften
tn bestipteljk aan diens bevelen te gehoorzamen. (1757- 1758, 4 dln)'', door Mendelssol
In 1869 bezochthj Petersburg,werd ermet gonnen, aan hunnen vriend W eisze werd toegroote onderscheiding bejegend en ontvinq vertrouwd,stichttenzj metLessin.qde pBriefe,
een eeredegen ten geschenke.Ook metServie die netleste D eutsche Litteratur betreFend
en Roemenië knoopte hj vriendschappeljke (1759- 1765, 24 d1n)''. Daarna bragtNicolai
betrekkingen aan en aanvaardde in 1876 te- hetplan van eene rAllgemeine D eutsche Bi-

geljk meteerstqenoemdland,doordeRussen bliothek (1765- 1792, 106 d1n)''ten uitvoer.
m et geld, m unltie en levensmiddelen Onder- Deze werd vervolgd in de teKielverschjrNeue deutscheallgemeineBibliothek''!
steund, een nieuwen 0orlog tegen Turkje, nende
die nog steeds wordt voortgezet en hem het die van het50ste deelat. w eder door N ieolai

uitziqt geeft op eene belangrjke gebiedsver- geredigeerd werd en in 1805 een einde nam.
grootlng.Hj is bj zjne onderdanen zeerbemind, en behalve een tractement van 6000
ducaten uitdeschatkistontvangthjjaarljks
8000 ducaten van Rusland.
Voortsvermelden wj:Noolaas
>.
:,een peripatetisch wjisgeervan Israëlietischeafkomst.Hj genootdegunstvanHerodes
de Groote en van keizer Angust'
as en schreef
eenige wjsgeerige en historischewerken,van
welkeslechtsfragmenten zjn bewaard gebleven. - Nicolaas O zl Iv
yre (in Normandië).
Hj trad in 1291 in de orde der Franciscanen, studeerde te Parjs, verwierf den eernaam van mdoctor qlanusetutilis'',schreef:
Postillae perpetuae In universa biblia (1471,
5 dln)''en overleedden23stenOctober1340.Noolaas egl Clemangesj een verdiensteljk

Dittjdschriftwerkteaanvankeljkgunstigter
ontwikkeling van de Duitsche letterkunde,
totdat zjnescherpecritiek door hare kilheid
wrevel wekte.Der'
royographisch-historische
Beschreibung v0n Berlln und Potsdam (17694
3de druk, 1780, 3 d1n)''is voor die dagen
een meesterstuk,en zjne rcharakteristische
Anekdoten v0n Friedrich 11 (1788- 1792j6
a;.)''hebben historische waarde.In de pFl'eimiithige Anm erkungen iiber des Ritters von
Zim mermann Fragen iiber Friedrich den Gros-

zen (1791- 1792,2 dlnl''handhaafde Nicola'
zjn roem als scherpzinnig beoordeelaar. O0k
schreefhj denveelgelezen roman:rluebeu und
Meinungen desHerrn MagistersSebaldusNoth-

anker(4dedruk,(1799)'',- voorts:rGeschichte
eines dicken Mannes(1794,4 dln)'',- pBe-
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schreibung einer Reise durch Deutschland und genaasad, in Frankrjk en gafhi
erdoor=ndie Schweiz (178143dedruk,1788- 1796,12 leiding t0t het in zwang brengen van het
dln)'',enz.Hj overleed te Berljn den 8sten rooken.

Januarj 1811.- De componist OttoFïcpltzï, Nicotianine (023l1s2Nc0s) is een begeboren teKönigsberg den gdenJunj 1810en standdeel van gedroogde tabaksbladeren.Zj
overleden als hofkapelmeesterte Berljn den scheidtzich afuithetOvertabaksbladerengellden Mei1849,schreefeenereeksvan opera's, destilleerdewaterinkleurloozekristalplaatles,
van welke vooral nDie lustigen W eiber v0n riektnaar tabak,smaaktbitter en specerjW indsor''vermelding verdienen.
achtig,lostweinig op in water,gemakkeljk
N icolsch prism a is de naam van een in alkohol,is zeer vltlgtig,prikkelt de tong,
prisma van kalkspaat, bedacbt door N ieol, de keelen den neus en veroorzaakt walging

leeraar in de natuurkunde teEdinburgh (ge- en hgofdkjn.
boren in 1768 en overleden in 1851),en z00- Nlcotlne (CIoH14N:)vindtmen intabak

danir vervaardigd,datvan detwee stralen, verbonden m et citroen- en appelzuur. M en

w aarln de op kalkspaat vallende lichtstraal verkrjgt het wanneer men een extract van
gebroken wordt,slechtséén erdoo1'heen gaat. tabak met alkoholbehandelt,het alkoholisch
Daardeze nu gepolariseerd is,bezigtmenzulk aftreltsel m et ltaliloog vermengten de daar-

een yrismabjpolarisatietoestellen.

N lcom edes is de naam van 3 koningen

doorvrjgemaaktenicotinemetaetheropvangt.
Zjvormteenekleurloozeolie,riekt'inkouden

van Bithynië.Degeschiedenisvermeldt:Nieo- toestand slechts weinig,maar in verwarmden
medesf,die in 277vôôrChr.tegenzjn jon- staat zeer sterk naar tabak,smaaktscherpen
qeren broeder Zyboëtes de Galliërs te hulp branden4 en vefmengtzich metwater,alkohol

rlep en aan deze Galatië afstond;- Nieomedes en aether.Haar soorteljk gewigt is 1,
033;

11 & v
'hanes,een zoon van Prusias11,dien zj verstjftnietbj- 100C,kooktbj 240hj in 149 vôör Chr.opvolgde,waarna hj 2500C., maar wordt alligt vlugtig bj een
waarschjnljk in91Overleed;- enNieomedes g0W0n0n Warmtejfaad en Vormt m0t Zllren
III TM!Jpcdpr,een zoon van den voqrgaande. moejeljk kristalllseerbarezouten.DeverschilHj werd bj herhaling door MitlteIdates uit lende soorten van tabak bevatten 11,/2-80/0
zjn rjk verdreven,maar0ok telkensweder nicotine , doch het gehalte is niet evenredig
.

ill de heerschappj hersteld en overleed in aan de deugdzaamheid van den tabak.Zj 74,nadathj bj uiterste wilsbesehikkinr zjn en dientengevolge 0ok hettabaksnatder pjis zeer vergiftig.
gebied had opgedragen aan de Romelnen, pen
w aardoor de derde 00rl0g tegen M itltrfdates
Nidek (Matthaeus Brouérius van), een
ontstond.
verdiensteljk Nederlandsch letterkundige,geN icom edia, de hoofdstad van Bithynië, boren te Amsterdam den 7den December1677,

aan den noordoosteljken hoek van de Golf promoveerde in de regten en overleed in het
van Ismid 264 jaren vöôrdenaanvang onzer najaar van 1742.Hj schreef:pzedeljke zintjdrekening door Noomedes I gesticht,Ont- nebeelden der tonge (1716)'' - ,De zegeprawikkelde zich weldra t0t een hoogen trap lendeVechtenz.(1719t2 dln)'',- pvervolg
van welvaart.DeRomeinsche Keizers,zooals
Dioeletianus en Constantinns,hielden er dikwjlshun verbljf.Meer daneenmaalwerdzj
door eene aardbeving verw oest,maar telkens

op Halma,tooneelder Vereenigde Nederlan-

den (1725, 5 d1n)''
,- nlfronjlt van Friesland (1725)'', - Analeda medii aevi etc.
(1725),/ - Kabinet van Nederlandsche en
eefsche oudheden (1727- 1723,6 dlnl'' weder opgebouwd. Zj is de geboorteplaats Kl
van den schrjverArriannsen de stad,waar Verheerljkt W atergraafs- ofD iem ermeer,1,H annibal zich door vergifom hetleven bragt. DNederlandsch gescbiedenisboek (1752)'', Constantl
jndeGrooteoverleedinharenabjheid, en pBeschrjving van het zegepralend Kennedochthansvindtmen slechtseenigebouw vallen merland (1768,2stukkenl''.
van het oude Nicomedia in den omtrek van
Niebuhr.Onderdezennaam vermeldenwj:
hethedendalgsche Ismid.
Karstens.
M 4.#r,eenverdiensteljkreiziger,
N ic6polls,in de dagen deroudheid eene geboren te Liidingw orth den 17den Maart
stad in het zuideljk gedeelte van Epirus,7 1733. Hj studeerde te Göttingen in de wisNed.mjlten noorden van hethedendaagsche kundige wetenschappen, werd in 1760 luitePreveza,tegenover Actium doo1'Angwstu ge- nant-ingenieurin Deensche dienstenondernam
sticht ter gedachtenis van de aldaar verwor- een jaar daarna op lastvan deDeenscherevene zegepraal Op Antoniu8,werd door Con- géring eenereisnaarArabië,Perziëennabj-

#fJsJ'
i
# deGrppfdverhevent0thoofdstad van
Epirus. In de dagen van Jnliannu was zj
echter reedsin verval.Nadat de Gothen haar
hadden geplunderd,werd zj doorJltstinianns
weder opgebouwd,doch zj verdween in de

middeneeuwen. Hare uitgestrekte ruïnen dragen thans den naam van Paleo-preveza.

Nicot (Jean),FranschgezautaanhetH0f

van Portugal, geboren in 1530 en overleden
in 1600, vervaardigde het eerste Fransche
w oordenboek,bragtvolgensveler beweren in
1560 de tabaksplant,naarhem H erbaNootiana

gelegene landen.Hj keerdein 1766terug en

leverde eenige hoogst merkwaardige reisbe-

schrjvingen,zooals:rBeschreibungv0nArabien

(1772)'',- pReisebeschreibung v0n Arabien
und anderenumlieyendenLënden(1774- 1778,
2 dln)'', met gRelsen durch Syriën und Palâstina (1837)''als derde deel.O0k zond hj
uitdenalatenschapvan zjnreisgenootForskal
in hetlicht:pDescriptionesanimalium (1775)''
,
pFl
ora egyptiaco-arabica (1776)'' - en
XIconesrerum memorabllium (1776)''.In 1808
werd hj stM tsraad in Deensche dienst,ont-
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ving het lidmaatschap van verschillende geleerde genootschappcn en Overlced dtln 26ste)l
April 1815.
Barthold Gdpr.ç Niebnl
tr een zoon van den
voorgaande en een uitstekend geschied- en

1842,en zjneteBonn gehoudenevoorlezingi'
ll over Romeinsche geschiedenis (1846-

1848,3dln),overoudejeschiedenis metuitzondering van de Romelnsche (1847- 1851,
3 dln),over Romeinsche ot
ldheden (1858)en

ltie(1845)zjn naar
letterkllndige. Hj word geboren te Kopen- over de Fransche Revolt
hagen dan 27sten Augustus 1776,studeerdete hetopgeschreven dictaattel'perse gelegd.Kiel,werd voortssecretaris van graaf kkhim- Zjn zoon M arkns OJr.
:/ezlNikolans'
pt
lv Nie?zAr,geblnren te Rom e den lsten April1817,
melmann te Kopenhagen, zette zgne studipn l'
voort te Lontlen en te Edinburgh,woonde in studeerde in de regten, bekleedde aanziente staatsambten,werd in den adelstand oplaatstgenoemde stad gedurende efln Jaarstaat- ljl
huishoudkllndige en natuurkundige vooriezin- genomen,waseen jverig voorvechtervan de
gen bti en trad in 1801 in Deensche staats- Orthodoxie en van de jonkerpartj,schreef
?sohichte Assursund Babels(1858)''
dienst.Tn 1804 werd htidirecteur der bank eene rtlf
en trad in 1806 op aanzoek van den minister en Overleed den 3lsten Julj 1860.
von t
gfeïzlin dienstvanPruissen.Ilierwashj
Niöl(Adolphil
),maarschalk van Frankrjk
in zeer rampspoedigejaren metdentitelvan en minister van oorlog, geboren te Xuret
llte Garonne), bezocht de polytechnische
geheim staatsraad hooft
lzakeljk Op fnancièel (Ha,

gebied werkzaa,
m ,hield van 1810- 1812 voor- schoolteParjsen deapgli
catieschoolteMetz,
z 1827 luitenant,ln 1831 kapitein der
lezingen over Romeinsehe gesc.hiedenis aan werd il
geni
e
,
ver
t
r
ok
i
n
1836
naar
Afrika en verde universiteitteBerljn,wjddesedert1813

zjne krachten wederaan den Staaten werd wiert'bj debestorming van Constantineden
in 1816 alsambassadeur naarRome gezonden. rang van batal
jonschef. In 1846 werd hj
Nadat hj aldaar deverlangde overeenkomst klllonelen ging in 1849 als chefvan den gehad t0t stand gebragt,vroeg hj zjn ontslag neralen stat'metgeneraal Oudinofnaal'Rome,
(1823)en hield na dientjd voorlezingenover waar hj de belegering bestuurde en tot brioude en nieuw e geschiedenis aan de uuiversi- gadegeneraal bevorderd werd. Nazjn terugteit te Bonn. Hp overleed den zden Januarj keerte Parjsbelastte hj zich metdezaken
1831. Niebuhr verbond met eene verbazende

geleerdheid

der genie bt
j het degartement van 00rl04,

hj verstond 20 talen - eene werd staatsraad in bultenyewonedienstenln

ongemeenescherpzinnigheiden eenescheppende

185.3 divisiegeneraal, leldde in den oorlog

fantasie.ZooweldaardooralsdoorzjneOnver- tegen Rcsland den aanvalop de vesting B0valschtewaarheidsminkadhjinalle betrekkin- marsand, zag zich inmiddels t0t adjudant
gen de algemeene achting verworven maar des Keizers benoemd en vertrok in Januarj
vooraloogstte htjgrootel
zroem doorzjnege- 1855 naar de Krim ,om den staatvan zaken
schriften.Zjn hoofdwerk is eene pRömische vöôr Sebastôpolteonderzoeken.InAprilwerd
Geschichte(1811enlaterbjherhalingl'',welke hj benoemd t0t opperbevelhebber dergenie
de oudere geschiedenis vandenStaatomvattot bj het Fransche belegeringskorps,droeg niet
aan den eerstez:Punischen Oorlog ingesloten, weinig bj t0t den vatvan Sebastöpolenwerd
waarin htjdool'eene schrandere beoordeeling in 1857 senator.Gedurende den ltaliaanschen
derbronnenendoorzamenvoeginqvandeover- veldtogt van 1859 onderscheidde hj zich als
bltifselen der oudheid eene duldeljke voor- kommandant van het4deFransclzearmeekorps
stelling zoekt te geven van de ontwikkeling bj Magenta en vooral bj Solferino,waar hj
van het Romeinsche volk in die dagen. De bevelvoerde overden rertervleugel,zoodat
verkregene uitkomsten hebbon niet in alle hj t0t maarsehalk van i'
rankrjk werd verbjzonderheden den toets ktlnnen doorstaan, heven. Tn 1859 werd hj kommandant te
maar hj heeft zeer veeluitdeRomeinschege- Toulouse, en toen Napoleon 1II na 1866 t0t
schiedenis in een nieuw en duifleltJk lichtge- eene reorganisatie van hetleger besloot?werd
steld en tevens een w eg voor geschiedkundig Niël den zosten Jacuarj 1867 t0t mlnister
onderzoekaangewezen,dienahem doorvelenis

van 00rl04 benoemd.In spjtvaneenekrach-

gevolgd.Daarenboven heet'
thjdewetenschap tige opgosltie werd ztln ontwerpvan legerverrtjkt (
loor talrjke geschied-en letterkt
ln- hervormlng t0t wet verheven. Vool'ts bragt
kundige verhandelingen, door het ontdekken hj belangrjke verbeteringen in de uitrusting
en verklaren van onderscheidene gescbriften

en exercitie! bespoedigde den aanmaak van

deroudheid,doorzjne bjdragent0tdepBe- chassepôtyeweren, vermeerderde de munitie
schreibung Roms (1830,4 dln)''
,door zjne en gaf ultbreiding aan de versterking van
npwekking t0t het stichten van het rlthei- Metz. Vöördat hj echter alles naar zjn Ontnisches Muséum'' en t0t het uitgeven der werp geregeld had, overleed hti den 14den
werken van Byzantjnschescbri
jvers en door Augustus 1869 ten gevolge eener operatie.
zjne onvermoeide pogingen om die beide Hj schxeef:pLe siège de Sebastopol(1858)''.
zaken t0t stand te brengen. Ook op hetge-

bied de< staat- en staathuishoudkunde is hj

Niëllo,een Italiaansch woord,afkomstig
van het Latjnsche nigell'
as (zwartaehtkg),is

als schrjver werkzaam reweest. Steedstrad de naam van eene versiering op zilver,zelhj op a1seen opregt vrlend dervrgheid en den op gopld, schoon Ook w clop koper en

als een tegenstander van staatsinrigtingen, brons,bestaande in gegraveerde ot'door m idw elke niet gew orteld waren in de volksge- del van stalen platen ingeslagene Egtlren,

schiedenis. Zjne rNachgelassenen Schriften die met eene zwarte verfstof zijn bedekt.
nichtphilologisehen Inhaits'' verschenen in T0t het berciden der vcrfstof bezigde Cel-
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llnl 1 geqigtsdee!zilver,2 koper en 3 lûod,

0n gaf lucht aan zi
jne gewaarwordingen in
doch Tlte@A
' i!l.
:4 zilverj2 koper en 1 lood, gebonden stjl. De uitgave zjner nGedichte
terwjldehoeveelheid zwavelnietnaauwkeu- (183194de druk,1810)''bragt hem te Stuttrig wordtbepaald.Volgens PlinL'
asgebruikten gart,waar hj vrienden vond in J'
astinns
de Egyptenaren daartoegeljkedeelen zilver, Kerner, i%elttvab en IL -VJye:. Zi
j konden
zwavelen koper.Deze bestanddeelen worden h0m echter nietbewegen t0thetopgeven van
te zamen in een emailleer-oven gesmolten, zjn voornemen,om naar Amerika te ttek-

tott
lat de bj afkoeling zieh in bollet
jes ver- ken;dâ
'âr hoopte hj ia de oorspronkeljke
deelende massa eene eenvol'mige, zwarte ge- wouden eene zielrustte vinden,die hj zelfs
daante heeft. Dan wordtdeze ;JI
Arewreven in de eenzame Alpcnstreek van zjn vaderen llet metaal, hetwelk men niëller
'en wil, land vrtlchteloos had gpzocht.In 1832 begaf
er geheelmede bedekt,nadatmen h6tvooraf hj zich naarde Vereenigde Staten,kochter
m et w ater en een weinig borax bevochtigd eenig land,hetwelk hj aan een zjnerreisheeft. Nu wordt het niëllo boven gloejende genoûten verhuurde en trok te paard naar
kolen op het metaal gesmolten en na de het verre W esten. De Amerikaansche toeafkoeling weggewreven, zoodat alleen de standen maakten ecbter een ongunstigen indiepere plekken van hetm etaaler mede be- druk op zjn gemoedjen teleqrgcsteld keerde

dektbljven,waarna diteindeljk in zjn geheelafgeslepen en gepoljstwordt.
Men vervaaxdigt ook niëllo langs galvanoplastischen w eg.Men bedektnameljkmetalen
voorwerpen met eea etsgrontl, waarin men

ip
uren graveert, die door bjtmiddelen verdlept worden. Daarna plaatst men hetvoorwerp in een galvanoplastischen toestel,totdat
door den neêrslag van koper de diepten aan-

gevuld zjn,waarop men den etsgrond wegneemt en de oppervlakte poljst.
Voora'
lin de middeneeuwen was het niëllo
zeer gezoeht, en t0t de uitstekende kunstenaars op dit gebied behoorde inzollderheid
Isni-qnërra te Florenceomstreekshetlaar1450.

Tegenwoordig wordt het hoofdzakeljk vervaardigd in Rusland; hetmeestbekend zjn
de zilveren tabaksdoozen van Toela,en n0g

hj na verloop van eeuige maanden naar
Et
lropa terlg,waarinmiddelszjnegedichten

vele belangstellende lezers haddgn gevonden.

Zjn diep gevoel, zjne welluidende taalen
zjne eigenaardige beelden, aan zjn H0ngaarsch vaderland ontleend,gaven aan zjne
verzeneeneongemeeneaantrekkeljkheid.Van
1833t0t1813 woonde dediehterbj afwisseling te sveenen en in Zwaben. Zjn nFaast
(1836;5dedruk,18G5)'',een get
lichtvanaanmerkeljken omvang,vermeerderde zjnroam.
Zjne zwaarmoedigheid nam achter t0e,en
velerleiongevallen,teleurstellingen en schokken,gevoegd bj dernsteloosheid,dooreen
zwervendleven veroorzaakt,verhoogdenzjne
prikkelbaarheid.Behalve de nNtltlere Gedichte(1838;2de druk, 1810)'/verschenen zjne
grooterestukken:psavonarola(1837;5dedruk,
18G6)''en nDie Albigenser (1812;4dadruk,

fraajer zjn de kunstwerken uitAvologda en
Oestjoeg Jveliki.Hetkomtvooraltepasvoor 1873)'',welke beide doorden gloed der schilcjfersOp metalenwjzerplatenvanuurwerken, dering en door eene hooge vlugt getuigenis
alsmede t0t het emailléren van gouden hor- geven van de ongemeene talenten des dichlogekasten.
ters.Ztjn laatste getlicht: !D0n Juan'',een

N iem ann (Albert)? een beroemd opera- vervolg op N'
Faust''1mogthj nietvoltoojen.
zanger,geboren den 15den Janl
larj 1831 te T1 den zomer van 1841 verrastte hj zjne
Erxleben bj Magdeburg, was aehtervolgens
w erkzaa'm aan het tooneelte Dessau, Ilalle,
Berljn en Hannover, en is sedert 1866 verbonden aan den Kûninkljken schouwburg te
Berldn. Hj heefteenokrachtige,welluidende
tenorstem en ondexscheidt zich door zjn dramatisch talent. Vooralschitterthj in de ridderrollen in de opera'svan Wy ner.Btjhet
optreden in talrjke gastrollen ln de voor-

vrienden met hetberigt van zjne verlûving,
doeh weinige maanden daarna vervielhj ten
huize van een zjner vriel
zden te Stuttgart

te W eenen in de regten en bepaalde zich

voeten qestold,begafhj zich naarAmerika,

t0t krankzinnigheid.Men vervoerde hem lzaar

een gestichtb!JW eenen,alwaarhjden22sten
Augustus 1850 overleed. Zjne dichterljke
nalatenschap (1851) en zjne pssmmtliche
Werke(1855,4 dln;1874,2dlnl''zjn doûr
Anastasius Gz'':Azin hetlichtgegeven.
naam steschouwburgenvanDtlitschlandoogstte
Niem cewicz (Julianus Ursillus), een
hj grooten roem. In 1859 trad hj in het Poolsch geleerde,dichter en staatsman,gebohuweljkmetdeuitstekendetooneelktlnstenares ren in 1757ophetlandgoedSkokiinLithauen.
Marie ddeùt
zcA (zie aldaar),van wie hj in ontving zjne opleiding optlomilitaireschool
1868 seheitlde, om vervolgens eene ec,htver- te W arschau, wertl in 1777 adjudant val
z
bindtenisaan te gaan m et de tooneelspeelster prîns Czartoryiskien vertoefde voorts jaren
Raabe.
lang in Frankrjk, Engeland en Italië.Bj
Niembsch von Strohlenau (Nicolaus), den opstand van 1794 trad hj opnieuw in
bekend onder den naam van Nicolams .lezztzl, degelederen,werdadjl
zdantvallKoseluszkoen
een uitstekelzd dichter! geboren den 15den zag zich metdezen bj Maciejowicegevangen
Augustus1802teCzatadlnIlongarje,stldeerde genomen.D00r keizer Paulin 1796op vrtle

vervolgens bj degeneeskunde,zontlerevenwel t0t de prac,
tjk overtegaan.IIj onderscheiddezich dooreen hartstogteljk entevens
zwaarmoedig karakter, dat niet is vrj te
pleiten van eene ziekeljke overgevoeligheid,
XI.

waar hj 10 jaren bleef,en na hetCongrès
te Aveenen werd hj benoemd t0tstaatssecre-

taris en gresidentvan hetAvetgevendComité

in het nleuwe konlngrjk Polen. Degebetlrtenissen van 1830 en 1831 noodzaakten hem
10
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echter zich eerstnaar Londen en vervolgens

naar Parjs te begeven, waar hj den zlsten
Mei1841overleed.Vanzjnegeschriften(1840,
12 dln) vermelden wj:pllistorischeliederen
der Polen (1816 en laterl'',- rGeschiedenis

den in het koningrjk Westfalen, alsmede
kanselier en rector perpetuusvan de universiteit te Halle. Hj overleed den 7den Julj

1828.Niemeyer huldigde een gematigd ratio-

nalismus, en van zjnegeschrltten vermelden
wj:mGrunds:tzederErziehungund desUn,- rchaPolen (1819,3 dln;nieuwe druk,1836),5- terrichts (9dedruk, 1834- 1836)''
Verzamelinq van stukken betrekkeljk de rakteristik der Bibel(nieuwe uitgave,1830ur christliche
oude geschledenis van Polen (1822,5 dln; 1831, 5 dln)'', - rllandbueh f2de druk, 1840)''1 - rLevi en Sara''
,eene Religionslehrer(lsted1,7dedruk,1829;2dedl,
schets van den toestand der Israëlieten in 6dedruk,1827)'',- pLeitfaden derPëdagogik
Polen, - en den historischen roman:rJ0- und Didaktik (1802)M,- rtzehrbuch der Rehannesvan Tenczyn (1825,3d1n)''.Uitzjne ligion fiir die oberen Klassen in gelehrten
nagelatene papieren zjn voorts zjne pMé- Schulen (18dedruk,1843)'',- en sReligiöse
moires (1840)''en rNotessurmacaptivité1
'
t Gedichte(1814):'.
St.Pétersbourg (1843)''in hetlichtversehe- H ermann H-t/cf/los Niemeyer,een zoon van
nen.
denvoorgaandeendesgeljkseenverdiensteljk
Niem en (De),ofNjemen,eenederaanzien- godgeleerde.Hj werd geboren te Halleden
ljksterivierenuitwesteljkRusland en O0st- 5den Januarj 1802, vestigde zich aldaarals
der regéring van koning Mgismltnd III van

Pruissenjontspringtinhetwoud vanKopislow, privaatdocent en zag zich in 1826 benoemd
tenzuidenvanMinsk,enwordtbjBielicavoor t0t buitengew oon hoogleeraar te Jena en in
kleinere en bj Grodnovoorgrootere schepen 1829 t0t gewoon hoogleeraar te Halle. O0k

bevaarbaar.Van Grodnoafvormtzjdegrens hj maaktezich zeerverdiensteljk jegenshet
tusschen Rusland en Polen, begeeft zich onderwjsen OverleeddenGdenDecember1851.
onder den naam van M emelmeteene breedte Hj leverde eene pcollectio confbssionum in
van 300 Ned.elbjSchmalleningkenopPruis- eeclesiis z-eformatis publicatarum (1840):' en
sisch grondgebied enverdeeltzich 3Ned.mjl het eerste gedeelte van eene mlfritische Ausbeneden Tilsit, bj Kallwen,in 2 armen,de gabe der lutherischeBibeliibersetzung (1840)''.
Rusz en de Gilge,die zich,vöördatzj het I'
eliœ von Niemeyer,een verdiensteljk geKurische Haff bereiken, ieder weder in 4 neeskundige.llj werd geboren te Magdeburg
armen splitsen,waarbj de voornaamstearm den 3lsten December1820,studeerdeteHalle,
ende zich voortste Praag,alsm edeteW eevan de Rusz den naam van Atmatontvangt. oel'
De oevers van de Niemen zjn vlak en moe- nen onder Rokitansky en vestigdezichin1844
rassig,voo1'
alin Rusland. In Pruissen k1
'on- te Magdebm'g a1s geneesheer. In 1855 werd

keltderivierbovenRagnit,bjEiszeln,door hj hoogleeraar in de pathologit
!en therapie
een fraai,heuvelachtig landschap,en beneden te Greifswald. In 1858 verscheen het eerste
Tilsit met hare arm en door de vrt:ehtbare deel van zjn voortreffeljk rtaehrbuch der
laagvlakte van Tilsit,die door zware djkell speciellen Pathologie und Therapie (9de druk,
tegen de overstroomingen der rivier beveiligd 1874- 1876, 2 d1n)'', hetwelk in bjna alle
w ordt.D e Niemen heeft eene lengte van 788 beschaafde talen is Overgezet.In 1860 vertrok
Ned.mjl,van welke 112 aan Pruissen toe- hj &ls hoogieeraar naar Tiibingen en werd
behooren, en een stroomgebied van 2000 (E) consultérend ljfartsvan den KoningvanW iirgeogr. mjl. T0t hare zprivieren behoorerl temberg.In 1870 washj te Nancy werkzaam
de bevaarbare W ilia in Rusland en de Jura
en Szeszuppe in Pruissen.Langs de Niem en
w ordt veel hout en graan naar Memelvervoerd. Daar echter het Ktu'ische Haffweinig

als consultérend arts van het gouvernement
Lotharingen. en overleed te Tiibingen den

14den Maart 1871.Vanzjneoverigegeschriften
vermelden wj:zlflinische Mittheilungen aus
geschikt is voor de scheepvaart,heeftmen dem stëdtischen Kranltenhaus zu Magdeburg
ln denjongsten tjd eenkanaalgegraven van (1855)'',- rDieasiatischeCholera,einprimiirrtlichesLeidenderDarmschleimhaut(1848)'',
de Atmat t0t in de nabjheid van Memel, ö
terwjl er sedert lang eene verbinding be- - en pD ie symptom atische Behandlung der
staat van de Pregelmet de Gilge doo1-mid- Cholera mit besonderer Ri
icksicht at
lfdie Bede1 van het Seckenburger kanaal en den deutung desDarmleidens(1849)''.
Friedrichsgraben.
Nienhuis (Hendrik), een verdiensteljk
N iem oyer. Onder dezen naam vermel- Nederlandsch regtsgeleerde, geboren te Ten

Boer den 12denFebruarj 1790,studeerdete
den wj:
Awylést.
edrl
zlcz
?oNiemeyer,eenverdiensteljk Groningen eerst in de wis- en natuurkunde
Duitsch godgeleerde en opvoedkundige. Hj en daarna in deregten en vestigdezichaldaar
werd geboren te Halle den lsten September a1s advocaat.In 1816werd hj procureurbj
1754, zag er zich benoemd in 1780 t0t bui- de regtbank en in 1823 hoogleeraar in de
tengew oon en in 1784 totgûwoon hoogleeraar regten te Groningen.Ook was hj in de Jaren

in de theologie, in 1785 totm edebestuurder 1847- -1848 lid van de Tw eede Kam er der
van het paedagogium en van het weeshuis, Staten-Generaal en overleed den 28stec No-

in 1787 t0tdiredeurvan hettheologisch se.. vember 1862. Gedt
lrende 20 jaren was hj
minarium ,in 1792 totconsistoriaalraad en in grootmeester der loge:rl'union Provinciale''
1804 t0t opperconsistoriaalraad.ln 1807 ver- te Groningen, terwjl hj zich benoemd zag
trok hj a1sgjzelaarnaarFrankrjk en werd tot 1id van onderscheidene geleerde genootbj zjn terugkeer in 1808 lid derRjksstan- schappen en t0tridder der Orde van denNe-
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derlandschen **Leeuw. Van zjne geschriften ren in het algemeen ten getale van 2 aan de
vermelden WIJ*
. 1Handleiding bj deacadémi- binnenste,achtersteoppervlaktederbuikholte,
sche voorlezingen overhet hedendaagsch regt aan beide zjden van den eerstent0tden der(1827,2 stukken;2dedruk,1831)'' - pAca- denlendewervel.Zjhebbeneeneboonvormige
demische voorlezingen over bet Nederlandsch gedaante(ziefig.1),zoodatmen daaraan eene
Burgerljk Regt (1849;2dedruk,1854)/,- voorste en achterste vlaktekan onderscheiden
en svan het huweljk en deregtsbetrekkin- en daarenboven een uitwendigen bollen en
gen, die door en ten gevolge van het huwe- een inwendingen uitgeholden rand.Devoorste
ljk tusschen de echtgenooten geboren worden vlakte wordt door den achterrand van het
builtvlies bekleed en de aehterste grenstvan
(1854)''.
N iepce (Joseph Nicéphore), de uitvinder boven aan hct lendendeelvan hetm iddenrif.
der photogaphie, geboren den iden Maart D e buitenste rand isglad enb0l,debinnenste
1762 te Chalons surSaône,nam in1789dienst beziteene naar binnen gaande spleet(hilus
bj het Fransche leger! bestutlrde Van 1795 renali
s),wa
ardIede
oorre
denl
Ijer
slehee
idefrt(
#)me
nietr
tot 1801 hetdistrid Nlzza,wjdde zich ver- verbondel
lis.
een
eit
ged
nevas
volgensmetzjn broederinzjnegeboortestad vlies en wordt door l0s,zeer vet celweefsel
aan de werktuig- en scheikunde en sedert
1811 ook aan de lithographie.Metde photo-

graphie maakte hj een aanvang in 1813,en
in 1824 slaagde hj erin,debeelden dercamera obscurateixêren (duurzaam temaken).
In 1827 gafhj verslag van zjne uitvinding
met bjgevoegde proeven aan hetKoninkljk
Genootschap te Londen.Daarna verbond hj
zich met Daguerre, om zjne uitvinding tot
hoogere volkomenheid te brengen,maar over-

leed te Grasden 3den Julj 1833.- Ilverig
werd hj btjgestaan door ztjn broederszoon
ClandeA txrï:FranLoLsF'
lwc: de tstxigzf T'
scfor,
geboren te St.CyrdenzGstefl.
Ju1j 1805.O0k
deze omhelsde de krjgsdienst,wasin 1854
tweede kom mandantvan het Louvre,leverde
de eerste proeven van photographieën op glas
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omgeven, hetgeen haar met de omringende
deelen verbindt.De zelfstandigheid dernieren
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bestaat uitftjne vaatvertakkingen (
?n afscheidingsbuisles. Men onderseheidt daaraan eene
schorszeli'
standigheid,dieaan denbuitenkant
gelegen is, en eene meer naar het m idden

zich bevindende buisjeszelfstandigheid.Eerst-

genoemde be
isstr
rten
ker
va
oâ
orzl
ien Van
aoode
at ui
digtrj
bj
elk
vaten en
gyende
bui.s*'ies of netten van haarvaat:'ieB (tubulluri-

niteri), welke uit de Malpighlaansehe blaasiFes ontspringen en daarmedem etkluw ensvan
*
fl
jne haarvat,
en verbonden zjn,uitwierdunne
wanden de urine wegzjpelt. De bl
liqjeszelf.

'$

/

standigheid vormt het binnenste der nier is

mindervaatrjk,bleekeren bevatpyramiden-

vormige bundelsvanfljnebuijes(pyramides
l'enales); deze zjn de uitloozlngsbulsjes der

urine en vereenigen zich in ééne punt,uitkomende in den hilus Die puntheefl dege-

en bereide alzoo den w eg t0t het aanwenden
van collodium.Hj schreef: rrraité pratique
de gravure héliographique (1856)'
' en rRecherches photographiques(1855)'' en overleed
den 15den Mei 1870.

daantevan een kleinentepel(papillarenalis),
die, met fjne openingen voorzien,uitsteekt
in de holte, dof)r den eindtak van een pisleider gevormd en nierkelk (ealix renalis,K)
geheeten,waarin de tepelztjn vocht uitstort.
Al die kelken? 7- 14 in getal, vereenigen

N ieren (Renes) noemt men de klieren, zich t0t 2 of 3 groote zakken,en deze einw elke dienen voor de afseheiding van urine. deljk t9t een enkelen,hetllierbekken (pelvis
Zj liggen bj den mensch en bj dezoogdie- renalis, B) genaamdy die trechtervormig in
10*
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den pisleider (ureter) overgaat. De groptte
en hetgewigtdernierenzjn inverschillende
ligchamen zeer verschillend.Boven elke nier
ligt n0g eene bjnier(glandula suprarenalis),
die plat, sikkelvormig ofdriehoekig van gedaanteis;zj bestaatuiteen digtweefselvan
vaten en is sponsachtig.
In denieren buigen zich deurinekanaaltjes

van urine-afscheiding en hetloozenvan dikkej

donkere, vaak metbloed vermenyde urine,
en eindeljk typheasekoortsen,bultensporigheid en stuiptrekkingen. Gaat de ontsteking
over t0t ettering,zoo kan de etter zich met
de urine ontlasten, maar ook een anderen
weg zoeken.D eze ziekte behoort nu eenst0t
de acute, dan weder t0t de (shronische en is

om aan de oppervlakte van elke pyramide, veelal zeer gevaarljk. Ter genezing bezigt
dringen metkronkelenden 100p doordeschors- men veelal bloedzuigers en bloedige koppen
zelfstandigheid en eindigen in eene bekervor- indenierstreek,verkoelendemiddelen,warme
mige ruimte,zooals in ;4.2 isvoorgesteld. baden en inwendig koolzuurhoudendedranken.
Naar deze ruimte begeeftzlch eenkleineslagKanker van de zli:rd4 openbaartzich door
adertak La,;g.2), die zich daarin verdeelt sterke bloeding,door eene snellevermagering
en er eenkluwenvanbloedçatenvormt,welks van den ljderen doorhetontstaan van kankleine vaatjes zich weder t0t eene ader(r) ker in andere ligchaavasdeelen.
vereenigen.
Eene 8pektormige pzl/J,Jr#lg van de zler:z
l
T0t de ziekten van de nieren behoortde kan ontstaan door den invloed vanchronische
lt
yperaemieofopstuwingvan bloedindenieren. ziekten,bjv.van syphilis longtering,langZtlkan Ontstaan door eene overmatige werk- durige etteringen,kanker enz.Bj die ziekte
zaamheid van het hart, inzonderheid door veranderen de w anden der ijnste vaten,
hypertrophie van de linker hartkam er,
vooral die der Malpighiaansche vaatkluwens
voorts dopr belemmering van den bloedsom- in eene eiwitachtige zelfstandigheid,zoodat

loop in andere vaten,bjv.doûrdrukkingder de ruimtedervaten aanmerkeljk vernaauwd
buikslagaderen,alsmede doorverlamming der wordt.Gevolgen hiervanzjnuitzetting,bleekspiervezels van dewanden dernierslagaderen.
Ontstaat de hyperaemie door sterken toevoer
van bloed,dan heeftmen eene vermeerderde
urine-afscheiding,doch deze vermindert,wan-

heid en bloedarmoede der nieren, alsmede
stoornisin de afscheiding der urine en inden

omloop van hetbloed. De tlrine is daarbj

eiwithoudend,bleek en gering inhoeveelheid.

neer het bloedin denieren bljftopgestuwd.
Ileze ongesteldheid Nvordt door verwjdering
der oorzaak gemakkeljk weggenomen; zj
kan echter bj haaraanhouden eenongunsti-

Deze ziekte gaat gewoonljk vergezeld van
dergeljke aandoeningen in de lever en de
milt; zj is eene chrûnische ongesteldheid,
welke t0t bloedarmoede en waterzucht leidt
gen a'
Qoop bezorgen aan andere ongesteldhe- en vermoedeljk t0t deorigeneesljkekwalen
den,bjv.aan waterzucht.
behoort.Zj komt voor in elken leeftjd,en

Norbloedéngen kunnen ontstaan door scheu- de behandeling bestaatalleen in hetgebruiken
ring der haarvaten,ten gevolge van sterken van krac'htig voedsel.
aandrang van bloed. en ook door verwonding
N ierterlny oftnberculose der z/lrezzontstaat

of beleediging dernieren,waarbj debloed- we1 eens secundair bj lpngtering,doch 0ok
vaten gekwetstworden,almede doorneiging w elprimairen isin ditgevalsteeds verbontot bloeding. Hetbloed stort zich dan uIt in

den met tuberculose van het genitaalstelsel.

het weefselder nieren ofin depiskanaaltjes, De knobbels ontstaan in ditgevalzeer snel,
en ontlast zich in dit laatste géval m et de zoodat de nier in omvang toeneemt en eere
urine,welkehierdooreeneroodekleurerlangt. grofbultige oppervlakteverkrjgt,terwjldaarStort het bloed zich uit in het weefselder binneiz kaasachtige massa's of m et etter genieren? dan ontwaart de ljder gewoonljk vulde hqlten ontstaan. De hulp van den ge-

huiverlgheid en pjn in denierstreekjverge- neesheerisdaarbj vruchteloos.
zeld van braking.Daarenboven komen bloeVerwl
j
,f
Apt
g van A6fnierbekken ontstaatdoor
dingen V00r bj nierkanker, niersteenen en eene belemmerde urineloozing. Zj vertoont

nierontsteking.Menbehandeltzulkebloedingen
veelal met koude omslagen of compressen,
bjv.metjs,alsmede door hetgebruik van
bloedstelpende middelen.
Nierontsteking vertoont zich hoofdzakeljk

zich ia geringen graad, wanneer de belemmexing gelegen is in de pisbuis en alzoo

voornameljk werktop den pisleider,maaris

des te erger,wanneer deze laatste doorniersteenen, gezwellen ofontsteking verstopt is.
in 2 vormen,naar gelang de nierkanaaltjes Het nierbekken wordt alsdan door de opgeof het daartusschenliggend w eefsel is aange- stuwde vloeistofverruimd en de drukking op
daan. Aan de eerstgenoemde geeft men den de ni
erteyels perst de openingen der urine-

naam van ziektevan TrklJ(ziealdaar),ter- vaatjes dlgt,zoodatergeene urinemeerwegwjlde tweedeveroorzaaktwordtdoorwonden vloejen kan. Daar evenwel het sljmvlies
en beleedigingen dernieren,doorsteengnen 0p- van het nierbekken en van den pisleiderbj
stuw ingen van urine in hetnierbekken,door voortduring sljm afscheidt,blt
jft die uitzetontsteking in het nierbekken ofin aangren- ting gestadig toenemen;denierzelfstandigheid
zende deelen, door bloedvergiftiging en 00k verdwjnt'allengs onder die persing,en ein-

t
b ormisbruik vanpisdrijvendemiddelen.Deze deljk vindt men er in plaats van de nier
ziekte neemt een aanvang methuiveringen; en haar bekken slechts een zak metvloeistof.
daarop volgen hevigepjnen in denierstreek; Daar gewoonljk slechts ééne nier isaange-

i
welke zich naardezjdederljsblaasent0t

daan, verrigt de andere hare taak met ver-

n de Wen uitstrekken, braklng, stilstand dubbelde kracht, zoodat de gewone hoeveel-
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hdd urine alsdan geloosd wordt.0ûk kan het werden gevolgd.Hjoverleedreedsden lot
len
zeergoed zjn?datdeljdergeenepjngevoelt, April1855.Niermeqerwaslidvan onderseheizoodat men zlch alleen van het bestaan der dene geleerde genootschappen2 en Van Zgne
**
ziekte kan overtuigen, wanneer men een Overige werken vermelden wtln0g:nproeve
week en waterachtig gezwelin de nierstreek eenernavol
gingvanSalgmo'sHooglied(1837)''
waarneemt.Dit gezwelkan z00 grootworden - allet booze wezen in hetbjgeloofonzer
alseen hoofd,en bj ontsteking van den zak natie (1840)'', - rllet hedendaagsche stand-

ontstaan koûrtskot
lde en hevigepjn.'Vordt puntvan dekritiek desN.T.(1849)''
?- en
o0k bj de andere nier de urineloozing ge- onderschoidene opstellen en gedichten ln ttjdstremd, dan ontstaat er pisvergiftiging van sehriften enJaarboekles.rNagelaten leerredehet bloed (uraemie). Slechts zelden kan men nen''van Niermeqerzjn doûrdenhoogleeraar
eene uitzetting van het nierbekken genezen Kistin hetlicht gegeven.
door de drukking op den pisleider weg te
N ierop (Dirk Rembrandtz.van),eenvernem en.
diensteljk Nederlandsch wis-ensterrekundige,

Oatstekiny van A:Jnieebekken kan öfvan ca- &verd in 1610 geboren te Nieuwe Niedorp
tharralen aard wezen en veroorzaakt worden (Nierop),waar hj aanvankeljk als schoendoor pisopstuwing, door niersteenen,die het maker werkzaam was. Later woonde hj te
sljmvliesprikkelen,doormisbruikvanpisdrj- Am sterdam en toonde zich een jverig voorvende middelen ofdooruitbreiding van eene stander der leervan Copernows.Hj overleed

ontsteking van sljmvlies of pisblaas,- öf den4denNovember1662.Zjn mN
'ierperGraedteenehevige(croupac,
htige,diphtheritisohe)?Ont- boeeke''heeft hj zelft0t14-maalt0euitgestaande door verergering der catharrhale ont- geven.Voortssehreefhj:mbasaerdrycksbesteking often gevolgeeeneralgemeeneziekte weging en der sonne stilstantenz.(1661)'/ -

van hetbloed.Zj openbaart zich door?jn DEenige oeffeningen in de God-lycke,wiskonin de nierstreek, gedtlrigen drang t0t urlne- sti
ge en natuurlyckedingen enz.(1669)'/,-

loozing, bloed en etter in de urine,somtjds DMatthematisehe calculatle, d.i.wiskonstige
door verminderde urine-afscheiding endikwtjls berekening,leerendehetvinden vanverscheydoor braking.Mvordtde ontsteking chroniseh, den hemelloopschevoorstellen(1650enlaterl'',
Astxonomia 0fhemelleermeteen planeetdan kan hetetterverliesden ljderten grave

breLgen.Breektde etterbuildoor,zoodatdeze wyzer (1658 en l
aterl'',- mlfonstderstuurzich verspreidtin hetomringend weefsel,dan lieden (1666)':1- rtzootsmanswegwyzer''1Rekening der driehoeken,inhoudende de taisdeafloop in den regeldoodeljk.
N iersteenen in het nierbekken en in den felen van dededinatiederSonneenz.(1676;

pisleider geven somtjds aanleiding t0tnier- bj herhaling gedruktl'',- ponderwjs der
ale beschrykoliek. 00k in de urinekanaaltjes der nieren zeevaart enz. (1661)'',- ,7Gener
vindt mevl we1eensfl
jn steengrtlis.Ergeris ving der son-eclipse (1673),- nvydtbesehry.
het,wanneer zulkesteenen in hetnierbekken vinge der waereld enz.(1628 en vervolgens
ontsteking ofuitzetting veroûrzaken Ofbjhet bj herhalingl''
,- rverdedigingvandenstilvoorwaarts dringen door den pisleiderde ont- stand der S0n (1661)'', - plfort begrip van
zettendepjnen doen ontstaan,welkemenmet de nieuwe lichtende columm e ofte zeespicgel,
den naam van niexkoliek bestempelt.Die pj- inhûudende langhs- en dw erscourssen van de
nen strekken zich uit t0taan de blaas en de

oostersehe, Noortsche en W estersche sehip-

djen en gaan gepaard met eeyi gevoelvan vaert'' - rloarnael van de reizen van Abel
angst en m et een gestadigen drang op de Tasman'' - Nederduytscheastronom ie''enz.
urine. llet gelaat wordt bleek, het koude
N ierstraszJr.(JohannesLeonardus),een
zw eet breekt uit,de polsis Eaauw ,en han- N ederlandsch dichter, gebûren te Rotterdam
den ençlvoeten zt
jn koud.Daarb/ komen nOg den 4den April 1796 en overleden te Arnhem

algemeene kramppjnen en braking.Intusscben den zdën Augustus 1828,wjddezichaanden
is dezeongesteldheid nietgevaarljk;zjduurt handelen tevens aan de beoefening derdichtzelden langerdan een etm aal,en m en neem t kunst. Hj schreef: popwekking aan mjne
daarbjzjnetoevlugtt0tpjnstillendemiddelen, landgenooten in November 1813 (1813)'', w arme baden en koûlzutlrhoudende dranken. DW apenkreet (1815)5',- De overwinning bj
Nierm eijer (Antonie),een verdiensteljk Algiers (1816)',- pDeVerlosseren andere
Nederlandsch godgeleerde, geboren te Vlaar- gedichten (1820)9'
,- rDeNederlandschenjdingen den zden Septembex 1814: sttzde
erde verheid (bekroond,1820)''
,- Dithyrambeop
te Leiden,verkreeg erOp een prdsantBo0rd Pe
trnusmr
Paulus Rubens(bekroond,1 1822y
)'',Aa
.l
zaak Da Costa(1825),- rarans
eene loffeljke vermelding en werd beroepen r

t0t predikantte 'sIleerArendskerkeenBaers- Naerebout(1826),
'- en mGedichten (1827)'.

dorp. Hier zette hj zjne studiën voorten lltlbehoortt0t de navolgers van Tollens.
N ieskruid (HelleborusL.4isdenaam van
zagztlne pverhandelingoverdeechtheid van
den Brief aan de Efeziërs'' in 1846 en die
DOvex de Schriften,die aan Johannesworden
toegekend''in 1849 door het Haagsch Genootschap m etgoud bekroond.ln 1852verw isselde

een plantengeslacht uit de familie derRanunculaceën. D e m erkwaardigste soort is het

gwarte zliee
skrfzit
f of de zwarte lïd.
sztl
prfe; (11.
nigerZ.),diein0nsVaderlandslechtsgekweekt

hl
jzjnestandplaatsmetMTemeldingen en zag voûrkomtenzichOnderscheidtdooreengrooten
zichin1853benoemdt0thoogleeraarteLeiden, witten kelk en door bloembladeren, die in
waarztjnelessen overBt
jbelsclleuitlegkunde kleine, groene, kokervozmige honigblaadjes
en practische theologie znet belangstelling

veranderd zjn. De wortel van deze plant,
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wranqwortel ofwranfkrwid geheeten,is sterk handeling of eene verbindtenis in den weg.
purgerend en dient ln de veeartsenjkundeom In dit gevalbestaathetgevolg der handeling,
wrangen of etterdragten bj het vee te ver- zoolang dezenietisopgeheven;zj gaatniet
oorzaken dooreen sttlk van den wortelonder te niet, maar kan opgeheven worden. De
de huid te schuiven.W j geven hierbj eene opheffing kan, zoo de oorzaak er v00r be-

afbeelding der plapt op l/adedernatuurljke staat en, natuurljk,bewezen wordt,door
grootte (c),eene doorgesnedene vrucht(à)op den regtergeschieden:zjheetindetaalvan
dubbele grootte, en een bloemblad op 4-vou- onze wet'
verniefàqin.
q,tenletdoenln.
g,nietigverdige grootte (c).- Eene andere soort,na- klariny , wel tc onderscheiden van eene ontmeljk H. At
y- clïd L., in het zuiden van ùltsl,g (zie Overeenkomst)jwaardooreene op
Europa groejend,zietmen in # op dehelft zich zelt'geldige verbindtenis ten gevolgevan
eene lateropgekomenebt
lzondere omstandigdernatuurljkegrootte.
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De zwarte nierwortel.

Niersteinerisdenaam eenervoortreleljke
goortvan Rjnwjn,welke gewonnen wordtbj
het dorple Nierstein, in hetgroothertogdom
Hessen aan de Rtjn en aan den spoorweg gelegen. Deze wjn Onderscheidt zich door pit-

heid oygeht
lven wordt. De nietigverklaring

Of vernletiging van eene verbindtenis kan in
het algemeen op twee grouden plaatshebben:
10.wegens onbekwaamheid van eene derpar-

tjen brJdeovereenkpmst,waaruitzeisvoort-

tigheid, zachtheid en geur en wordt beter, gevloeid;20.wegens gebrekkige toestemming,
wanneerm en hem lang laatliggen.Tntusschen waar deze hetgevolg isvan dw ang,dwaling,

tnatuurljk
worden o0k dewjnen van andere in denom- ofbedrog.De eerste Oorzaak heet'
trek van Nierstein gelegene plaatsen onderden alleen werking op die verbindtenissen,w elke
naam vqn rNiersteiner''in denhandelgebragt. het regtstreeks gevolg zjn van den wilvan
N ietlgheid ,nietigverklaring ofver- partjen, niet op die, welke onafhankelt
lk

nietiging. Nietigheid is een gebrek van van dien wil,geboren worden uiteene oneeneregtshandeling)whardoornietalleen hare regtmatige daad, waardoor aan een ander
geldigheid, maar soms haar bestaan belet schade is toegebragt.Hier isde bekwaamheid
wordt.Dit laatste is bjvoorbeeld hetgeval, of onbekwaamlleid zonder invloed. Verbind-

wanneereene overeenkomstisaangegaanover tenissen door een minderlarige,die geene
iets, dat er geen onderwerp van kan zjn, handligting bekomen heeft, aangegaan,zooof wanneerde overeenkpmsteene geoorloofde mede die goslûten zjn door hem ,die onder
oorzaalt mist. 'In beide gevallen bestaat er curatél
eisgesteld,zjn in hetaljemeen voor
geene overeenkomst,weshalve zj ook niet verlaietiging vatbaar, zoomede dle van eene
kan w orden te nietgedaan of opgeheven.Tn- getrouwde vrouw ot'van den minderjarige,
geval de beslissing van den regter over de aan w ien handligting is verleend.voorzoover
verbindtenis, welke beweerd wordt tlitz00- zi
handeld buiten den kring van
.j hebben ge

danige overeenkom8t voortgevloeid te zjn, ht
lnne bevoegdheid.Ditgeldtnatnurljkalleen
wordt ingeroepen, dan zal hj kunnen en van de verbindtenissen,door hen persoonljk
m oeten verklaren,datergeeno overeenkomst, geslûten, niet van die, welke t0tstand zjn

en dus ook geene verbindtenis bestaata. haar gekom en door m iddelvan hunne wettige verophefl'
en kan hj niet.Zoodanige nietigheid tegenw oordigers binnen den kring van hunne
noemt men we1de absolwte.Andere oorzaken bevoegdheid en met inachtneming der voorvan nietigheid,liever rernietiqbaarhdd,Btaan geschreven formaliteiten.Deze zjn even gel-

Welde geldigl
teid,niethetiestaan van eene dig, alsof zj door hen met volkomen be-
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kwaamheid waren aangegaan,behoudens het
Nieuw-Brittanje is denaam van eene
verhaal t0t schadevergoeding van de verte- eilandengroep in de Stille Zee, ten noo1.doosgenwoordigden OP hl1llno V01*t0g011W001'dig0rS, ten van Nieuw-Guinéa en doorde Dampier-

z00daartoegrondenzjn.Beidebovengenoemde straat van dit land gescheiden.Zj ligttus-

gronden maken deverbindtenissen,rvanregtswege nietig'', dat is:de regtcr moet,desgevraagd,de nietigverklaring ervan uitspreken,
alleen op grond van de onbokwaamheid ot'
Van de gebrekkige wilsverklaring zonder
dat van benadeeling ofvan eenig anderscha-

s
ehen 2-61/cOZ.B.en 148-15500.L.van
Greenwich en bevat3grooteeilanden1NieuwBrittanje (Birara),Nieuw-lerland (Tombara)
enNieuw-llannover,benevenseen grootaantal
kleinere.Degrootereeilanden zjnlang,smal

en bergachtig;men heeftertoppen terhoogte
van Q000 Ned.el, alsmede n0g steeds w erkD e nietigverklaring moet volgen,w anlleer zame vulcanen. De bodem is erbedekt met
zi
j gevraagd wordt doûr den minderjarige digte wouden, die van een weligen plantenenz. - aldeze personen,die nietbekwaam groei getuigen. Zoowelde iora a1s de fàuna
zjn,om voor zich zelven te handelen heeten komt er met die van Nieuw-Guinéa overeen.
in hetRomeinschc regt npersonaezzzï,se?'txlïfeqs'' Deinboorlingen zjn Melanesiërs,diegedeelof van hunnentwege door eenen wettigen teljk in verregaande ruwheid en onkunde

deljk gevolg behoeftte bljken.

vertegenwoordiger ot door een erfkenaam of leven en gedeelteljk doorhetbeoetbnen van
regtverkrjgende.Dewoderpartj,diebeltwaam den landbouw eene zekere m ate van ontwikwas olu te handelen ot'wiens wilsverklaring keling hebbeu verkregen.Zj zjn t0tnu t0e
volkomen gezond was, kan de nietigverkla- weinig metEuropeanen in aanrakinggeweest,
ring niet uitlokken.Zj moetaltjd worden hoewelde bewoners der oostkustvan Nieuwuitgesproken bj een regterljk vonnis, dat Ierland aan devoorbjvarendeschepenlevens-

de oorzaak constateert e,n het gevolg doet middelen en schildpadschalen verkoopen.Deze
illtreden. De partj, op wiens verlangen de ellandengroep ist0tnu t0e weinigonderzocht.
vernietiging moet volgen, kal'l een daartoe
Nieuw-Brunswijk, (New Brunswick),
strlykkenden eisch instellen,maarzj kalzook eene provinde van Britsch Canada in Noordeene tegell haar gerigte vordering,gebaseerd Amerika,ligttusschen 44035/- 4804'N.B.en
op de vernietigbare verbindtenis, bestrjden 63648'- 6903/W .L. van Greenwich en grenst
m et de exceptie van nietigheid der verbind- in hetnoorden aandebaaidesChaleursen aan
tenis. Voor het instellen van den eisclt tot de rivierRestigouche,w elke haarvan depro-

nietigverklarillg zjn door de wtlttermjnen vinde Quebecseheidt,inhetoostenaandeGolf
gesteld, die loopen van het oogenblilt, da't
de regthebbende t0t de atstie had kunntm
agéren: de expeptie van nietigheid
l lclef'
'
ttlven
lang als de ad ie,die door haar kan bestreden worden. Alle gronden van nitttigheid

van St. Laurens en aan de Northumberlandstraat,inhetzt
lidenaanNiet
lw-stshotland,waar-

mede zj door (
1e landongte van Chignecto

verbonden is?on aan deFundybaaien in het
westen aalz den Noord-Amerikaanschen Staat

moetentegeljkertjdwortlenaallgevollrtl,anders Maine. Zj heeft eene oppervlakte van ruim
kunnen de later aangevoerde getlne dienst 1286 E5 Ned.mjl.Hare kusten ztjnvoorzien
m eër doen, tenzj dezedoortot
?doen van de van talrjke baajen,van welke de Pasamawederpartj niet Vroeger bekend waren ge- quoddybaai(met de stad St.Andrews)en de
worden. Bekrachtiging van de vernietigbare haven van St.John,beide aan dez111(
11
t11st,verbindtenis door hem , die later bekwaam is voorts de baajen Shediac,Richibucto,Miragewoxden , of door hem ,die na het ontdekken

miehi en des Chaleurs aan de weskust de

van het geweld,het bedroy ofdo t
lwaling, voornaamste zjn.Vlakten vindt meneralleen

met volkomen bewustheid tllt vrjen wil dat aan de kust; het geheele binnenland is hetl-

gebrek als niet bestaande w il beschotlw d

velachtig, met digte woutlen bedekt, m ild

hebben, doetde bevoegdheid totht
ttvrayen begroeid en sqthilderachtig schoon.De merkvan de vernietiging vervallen.De vernietiglng

w aardigste rivier is er de St.John,die aan-

heeftten gevolge pdatde zaak en de parttjen
worden hersteld in den staat,waarin zt
jzich
vöör het aangaan van t1e verbindtenisbevonden-'' Het zaldus zjn,alsofde verbindtenis
nooit bestaan heet, behalve dat hj,tegen

vanlteljk de grens vormtnaar dezjde van
Maine,doch bj de Grand Fallszich op Britsch
gebied begeeften vandaarovereenafstand van

270 Ned.mjlt0t aan haren mond bevaarbaar
is.BenedenFrederictown stroomtzi
jdoorhet

wien de nietigverklaring is uitgesproken,aan- Grand Lake, w aar de seheepvaartiederJaar
sprakeljk is jegens de wederpartt
j t0t ver- gemiddeld 14; dagen gestremd isdoorhetjs.
goeding van kostent schaden en interressen. De St.Croix vormtgedeelteljk d()westt,
ljke
Verdere uitvoering aan de verbindtenis te grensen stortzichuitindePasamaquoddybaai.

geven,is onmogeljk; wat reeds betaaltlis, De Xiramichi?na de St.John de belangrijkmoet w orden teruggegeven.
De terugbetaling van 't gcen aan t)(t11onbekwame is uitgelteortl, behoeft door dezen
slechts in zooverre tfggesehieden,als hetn0g

ste rivier, besproeit het middenste gedeelte
der provincie en spoedt zich naar de Golf

van St.Laurens terwjldeRestigouchenaar
tle baaidesChaleurs kronkelt.Hetklimaatis

in zjn bezit is: Ofvoorzoover hj doorhet er gezond; in hetbinnenland bestaat in den
betaalde werkeljk is bevoordeeld geworden. winter en zomereen grootverschilvan warlnBj de Romeinen heet dit regtqil
'
lstituut de tegraad,en aan dekustheerschendikkenevels
1?Restitatio ïs ivttçqrwm-',
e11veranderljk weder.De zomer begint er in
Nieuw-Am sterdam ,zie Netv-Yovl
c.

hetm idden van Mcien dtlurttotSeptember;
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het is er dan heet en er valtzelden regen. en1640- 167230'0.L.vanGreenwicheneenige
In September en October is hetweder zeer kleine eilanden,diehetomgeven.0ok rekent
aangenaam ,en dewintertoeftergewoonljk men daartoe de groep der Loyaltpeilanden.
4 maanden. De bevolking bestaater uitna- Het hoofd-eilarjd heeft eene oppervlakte van
komelingenvanFranscheAcadiërs,vanAmeri- 315 L geogr.mj1en isin zjnelangwerpige

kaanscheKoninqsgezindenenBritschesoldaten gedaante aan beide zjden door koraalriFen
enuitlandverllulzers!hoofdzakeljkEngelschen. ingesloten, die een gordelvormen ter lengte
In hetbinnenland vlndtmen ern0gIndianen? van 700 Ned.mjl.Aan de westzjde vindt

doch hun aantalbeloopt slechts 1620.De ge- men daarin smalle openingen,welke naar de
heele bevolking dezer pTovincie,die in 1824 fraaje havens Numea en St.Vincentvoeren.
ruim 74000 zielen bedroeg,w asin 1871 t0t Ten oosten ontbreekt deze gordelover eeno

285594 geklommen.De voornaamste rjkdom aanmerkeljkeuitgestrektheid,zûodatdealdaar
des lands is gelegen in zjne voortreleljke gelegene havens, Balad,Yengen en Kanala,
wouden.Men verbotlwter voortstarwejgerst, meertoegangeljk zjn.lnlletbinnenlandverhaver, boekweit,peulgewassen, vlas, aard- heft zic'h een geborgte,hetwelk de gedaante
appels en maïsi-doch slechts een klein ge- schtjnt te bezitten vaneenehoogvlakte,boven
deelte van den bodem ist0t nu toe aan den welke eenige hooge toppenverrjzen.Degelandbouw dienstbaar gemaakt.Aan de oevers
der rivieren vindt men tlitmuntende wei- en
hooilanden voor de veeteelt. Steenkolen en

steenten komen er Overeen metdievan Oost-

Australië en bevatten goud.00k wordtbjKanala nikkelgewonnen.De w estkustis srlak,

jzererts.zjn er in Overvloed voorhanden.In maar dor en steenachtig!terwjldeoostkust
de wouden van het binnenland heeft men
beerenj Wolven, vossen, rnarders, lynksen,
bevers, m uskusratten enz.j dooh de Am erikaansche eland is er nagenoeg uitgeropid.

zich met steile wanden ult het waterverheft.
Alleen in de kloven der kleine bergstroomen
vindt m :n er een weligen plantengroei,eene
m engeling van Indisc,
he, Nieuw-zeelandsche
Voortszjnerwildeganzen,eenden,patrjzen en Australische gewassen,terwjlhetdierenen duiven,en dewjl00k demeren veelvisch rl
jk er overeenstemt metdatdernoordeljke
opleveren,wjdtzich een grootaantalkust- Melanêsische eilandengroepen.Hetklimaatis
bewoners aan de zeevisscherj.T0tdeuitvoer- eraangenaam en gezond.In hetdroogejaarartikelen behooren er timmerhout, houten getjde,var
lAprilt0tNovember,heerschter

vof
lrwerpen,visch,traan, jzer,steenkolen, dezuidoostpassaat,en indenregentjdwaatlen
gips en pelteri
jen.Spoorwegen verbinden St. erveelalwesteljkewinden.DeoverigeeilanJohn metde Vereenigde Staten,Nieuw-schot-' dfm ,binnen de koraal
riFen gelegen,zjn naland en de Golfvan St.Laurens,en erwordt genoeg allen zeerklein;t0tdemerkwaardigste
eenspoorwegaangelegdnaarQuebec.- Deze behooren Bualabeo en Konie.De inboorlingen
provincie wordtbestnurd door een gouvernetlr behooren t0thetAlelanésischerasen zjn in

(lieutenant.governor),benoemd doorde Brit- verschillcndekleinestdmmen verdeeld.Zjzjn

sche Kroon en ter zijde gestaan door een strjdlustig en prikkelbaar, belust op men-

uitvoerendenraad.DeW etgevendeVergadering se,
benvleeseh, doch tevens zeer bekwaam in
of het Parlem ent bestaatuiteen Hoogerhuis hetlandbouwbedrjf.De geheeleeilandengroep
(Legislative council), welks leden door de met de Loyalty-eilanden bevintlt zich sedert
reger
'ing w orden benocm d,en een Lagerhuis 1853 onderdeFransche heerscllappj!zjwas

(llouse of Assembly), welks leden door de aanvankeljk Ondergeschikt aan Tahlti,doch

14 districten,waarin het land verdeeld is,en yedert 1860 daarvan gescheiden en t0t deporde stad St.John gekozen worden.InhetPar- tatieplaats ingerigt, w erwaarts in 1871 eene
lement van Callada wordt Nieuw-Brunswjk menigtecommunistenisovergebragt.Hetaantal
vertegenwoordigd door 4 Senatoren en 12 Af- inwoners van Nieuw-caledonië (met die der
gevaardigden.DehoofdstadisFrederidow naan Loyalty-eilanden) bedraagt ongevoer 70000,
de St. John, met 6000 inwoners, en t0t de waaronder zich in 1875 ruim 15500Blanken,
voornaamste steden behooren er St.John,de 10500 gedeporteerden,bevonden.Deeigenljke
belangrjkste koopstad,met bjna 30000 in- kolonisten zjn meestallandverhuizers uitde
wonery,St.Andrews,Chatham enNewcastle. Engelsehe koloniën van Australië.Zjwonen
Nieuw-Brunswjkwastevoreneengedeelte in de hûofdstad Numea en in eenige omligvan Fransch Acadië, een gedeelte der N0u- gende dorpen, alsmede in Napoléonville,en

vellc France, hetwelk het teçenwoordige onderhoudenhandeljbetrekkingen metSidney.
N ieuwe H ebrlden is de naam eener
Nieuw-schotland, Nieuw-Brunswdk en een
stak van Beneden-canada omvatte. Bj den groote eilandengroep in de Stille Zee, zich
afstand van Canada in 1763vervieldatgebied

uitstrekkend van 13-20'/20 Z.B. en van

aan Engelanden werdeerstbj Nieuw-schot- 1661
/2-17000.L.van Greenwich. Zj werd
land gevoegd, maar in 1783 a1seene afzon- in 1606doordenSpanlaardIkrnandodeQ/
ziro.
ç
derljke kolonieonderden naam van Nieuw- Ontdekten bestaatuit3afdeelingen,nameljk
Brunswjk daarvan geecheiden. Sedert 1867 eene Noordeljke, eene Middenste en eene
vormtheteen zelfstandiqdeelvan Canada. Zuideljke.Hare belangrjkste eilanden zjn:
N ieuw -caledonië ls de naam van eene Espiritu Sanl,o, ook enkel Santo genoemd,
in 1774 d'aor Cook ontdekte eilandengroep in Malikolo. Maiwo (Auroxa),Aragh (Pinksterde Stille Zee. Zj ligtten zuidwesten van de eiland),Tslinambrym,Api,Vate (Fate))Er0-

Nieuwe Hebriden en bestaat uit een grgot manga eu Tana, van welke de laatste Q het
eilandvandiennaam tnsschen200-,22015'Z.B. meest beken; zjn.Zj hebben een schildqr-
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a
chtig voorkomen en de kustwordterniet Nederlandafdeelingen en ledenheeft.Hjwer;
onvellig gemaaktdoorkoraalriFen.Intusschen geboren den lsten Septembar 1724 teHaarlem
vi
ndt men er slechts enkele qoede havens. en eerstbj den boekhandelgeplaatst,terwjl
Het binnenland der eilanden ls bergachtig,
hj in 1758 de betrekking aanvaardde van
maarderotstoppen zjn erzelden hoogel'dan Doopsgezind predikant,eerstte Middelharnis,
1500 Ned.e1.Degesteenten zjn ervan vul- daarna te Aardenberg en eindeljk te Monnicaniscben aard, en men heeft er een aan- kendam. Hj overleed aldaar den 24sten Feta1 uitgedoûfde en nog werkzame vulcanen, bruarj 1806,en in de kerk te Monnikendam
terwjlmen op onderscheideneeilandendikke verreeseen xnarmeren gedenkteeken terzjner
lagen van bezonkene gesteenten aantreft.De eer.Zji
le pverhandeling over de wjsheid''
grond is er in het algemeen hoogstvrtlcht- getuigt van zt
jn helder hoofd en van zjne
baar en meteen weligen plantengroaibcdekt, edele bedoelingen.
welke met dien der noordeljke Melanésiso,
he
N ieuwerkerke (àlfred Emilien, graaf
eilanden overeenkomt, terwijl het dierenyt;k van),een uitstekend beeldhoawer,geboren te
er grootendeelsoltdatderfndische eilanden Parj's den 16den April1811,wtlddezich a1s
geljkt.De inboorllngen behogren t0thetMe- liefhebberaan dekunst.Hj modelleerde het
lanésischerasen zjnin ondarseheidenestam- ruiterstandbeeld van %rillem de Zln#.
#r,door
men verdeeld.Op sommige eilanden hebben Soyer gegoten en te '@Gravenhage geplaatst,
zich Polynésische landverhuizersmethen ver- vervaardigde een marmeren standbeeld van
m engd. Hetaantalinwoners badraagt er0m - Descartes voor Tours,enz.,en werd in 1849

streeks 120000,en dezestaan,invergeljking directeur-generaaldermuséa'in Frankrjk,in

metandere Melanésische volken,Op een zeer 1853 lid der Ac,
adémie van Beeldende Kunst

lagen trap van beschaving,terwjl zi
j zich en in 1864 senator,terwjlhijin hoog aantevens door dapperheid, woestheid en wreed- zien stond bj h0tKeizerljk llof.DeOmwenheidonderscheiden.TochhebbenProtestantsche teling van 1870beroofdehem echtervanzjne
zendelingen hen Op somm ige eilanden t0thet betrekkingen.
Christendom gebragt.
N ieuw -Granada, thans de Vereenigde
N ieuw enhuis (Jacûbtls),een verdienste S/tzfezl van Columbia geheeten,iseene foede-

ljk beoefenaar der wtjsbe/'
eerte, gebgren te ratieve republiek inhetnoordwesteltik gedeelte
Alkmaax den 26sten October 1777,studeerde
te Tiibingenj w as achtervolgens Luthersch
predikantte Zutfen en Utrecht,werdin 1816
hoogleeraar in de wis-en natuurkundete Deventer, zag zich in 1822 te Leiden beroepen

van het vasteland van Zuid-Am erika en ligt
tt
zssehen 1Q%0'N.B.- 0036'Z.B.en69030 -

83OW .L.van Greenwicl
h.Zjqrenstinhetn00r-

den aan CostaricaendeCaraïblscheZee,inhet
Oosten aan Venézuëla,in hetzuidoosten aan
a1s professor in detheoretische wjsbegeerte, Brazilië,in het ztlidea aan Ecuadoren inhet
ontving er in 1843 hetem eritaat,en overleed westen aan de Stille Zee,enheeft eeneopper-

den Tden April1857. Van zjne geschriften vlakte van 15086 E; geogr.mjl.De ligging
vermelden wj: pAviskt
lndig leerboek (1803, der Republiek ttlsschen 2 Oceanen en de ge2 d1rl)'', - rGesclliedkundig Onderzoek over steldheid der kust is zeer gunstig. Aan de
den tlitslag der gemaakte toepassingën van Caraïbisehe Zee vindt men aan de westzjde
bovennatt
lurkundigegrondboçinselsop de na- van llet sehiereiland van Goaiira de Bahia
tuurkunde (1809)5', - olnltia philosophiae Honda,de Bahia Portete,de Baaivan Santa
theoreticae (1831- 1833,2dln)''j- en moaaes- Marta en de praehtige haven van Cartagena.
tiones logicae in usum seholarum (1842)'',be- De Golfvan Dariën strekter zich uittotdiep

nevens leerredenen en een groot aantal op- in het land en heeft onderseheidene veilige

stellen in tjdschriften.- Zjn zoon I'
erdinand ankerplaatsen.Daarop volgtdeeigenljkreeds
Jaeob Domela Nie?fz
?zlezlA.
?:s.
ç,geboren te Utreeht t0tMidden Amerika behoorende GolfvanPaden 3den M ei 1808, promgveerde in de tbeo- nama,terwjl de verdere kusten van Nieuw-

logie,wasachtervolyensEvangelisch-luuthersch Granada aan de Stille Zee n0g aleenvormig,
predikant te M onnlkendam en te Utrecbten
w erd in 1812 hoogleeraar aan hetLuthersch

seminarium te Amsterdam. I1j overleed bj
Deventerop den 28stenApril1839.Van zjne
geschriften noemen wtj: mDa hooge feesten
der Christeljke Kerk en derzelver oorsprong
en bestemming (1834)'',- mGeschiedkundig

doch niet van goede havens verstoken zjn.

T0tde eilanden van Nieuw -Granada behnoren
de Paarlen-eilanden in de Golfvan Panama,

en het eiland Coiba ofQaibo,dateene0p-

pervlakteheeftvan 20 D georr.mjl.Deb0dem derRegubliek isOpverschlllendeplaatsen

zeer verschlllend.Hj draagt3 Andesketens,

overzigt der vroegere zorg van de Neder- welke van den bergknoop LOsPastosuitgaan,
landsch-Luthersche Kerk voor de opleiding t0t de meridiaanketens bohooren en doûr de
t0t het herder- en leeraarsambt (1852)'', - rivierdalen der Cauca en der Magdalenarivier
rGeschiedenis der Evangelisch-Luthersche ge- gescheiden zjn.Op de middensteverheftzich

meente te 'sGravenhage (1856)'' - sAbra- de vulcaan van Tolima (5583Ned.elhoog),
ham des Amorie van der Hoeven, een voor- en men heeftcrvoortsdenvulcaanvanCumbal

beeld van kanselwelsprekendheid (1856)''
,en
vele opstelien in tjdschriften.
N ieuw enhuyzen (Jan)heeftzich vooral
verdiensteljk gemaakt a1s stichter der Maatschappj:TotNut van 'tAlgemeen,die thans
in bjna alle helangrjkestedenendorpenvan

(4790Ned.e1),den Purace(4700Ned.el)en
den llt
lila (4481 Ned.e1),meestallentrachietgevaarten en meerendeels werkzaam .terwjl
0ok aardbevingen er niett0t de zeldzaamheden behporen. Behalve die bergketens vindt

men in het noordeljk gedeeltedeslandsde
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SiérraNevadadeSantaMarta.Hetgeheeleoosto- Ter hoogte van 2535 Ned.el vindtmen n0g
ljkegedeeltedaarentegenislaaglandentevens palmboom en. Twee palmensoorten behooren

hetstroomyebied van degrootezjrivierender erbepaaldeljk tehuis,nameljk de waspalm
Amazonennvieren der Orinoco,nameljk van (Cel
-oxylon)en depalmito(Oreodgxafrigida).
deRio Caqueta,Rio Guaviare en Ri0 Meta. Voorts vindt m en er encina-? cintthona- en

Het land ls in hetalgemeen mild besproeid. kapetqjoekbnomsoorten, Brazillëohut en diviD ehoofdadervormterde Ri0 M agdalena,die divi(Caesalpiniacoriaca),alsnlededel)palm die
zich noordwaarts spoedt, onderscheidene wa- hetplantaardig ivoor levert,terwtjlhete1'niet
terrtkezjrivieren ontvangten zich uitstortin ontbreekt aall boomen, die den verzamelaars
de Caraïbische Zee.Aan den mond van haren g'olzl,harsen balsem verschaFen.O0k groeiter
hoofdarm ligtdebelangrjkebaaivanSabanilla de vanille in hetwild.Landbotlw staat ern0g
Voorts vermelden wtj de gedeelteljk voor op een lagen trap van ontwiltkeling.H oew el
stoombooten bevaarbare Ri0 Atrato.die zich alle kWeekplanten erwelig tieren,geven zj
naardeGolfvanDariënspoedt,terwjldeRi0 er ter naauwernood een voldoeqden voorraad
San Juan en de Rio Patia,welke beido zie'
h voorde bowoners des lands.De voornaamste
uitstorten in de Stille Zee,voor hetscheit
p- voedillgsmiddelen zjn er maïs,bananen,pivaartvt:rkeer weinig beteekenen.H et klim aat sang,cacao,rjstt?ntarwe.Belangrjkevoortis er op verschillende plaatseu ztlo vttrschil- brengselen des lands,tevensuitvoerartikelen,
lend, dat men op ééne dagreize schier alle zjnkoftl
jen tabak,terwjlmenerookindigo,
bestaande klimaten doorloopen kan. Sleehts katoen en suiker verbouwt.ln sommige geenkeletoppen verheFen zich boven desnetltlw - wpsten houden de inw oners zich Ilitsluitend
1jn,welke men op den Tolima ter hoogte met de veeteelt bezig. Onder de delfstofen
van 4687 Ned.el aantreft. Daarop volgt in bekleedt het gotld er den eersten rang;het
afdalende ljn hetgewestder Paramos ot'der is nagenoeg in alle staten,vooralin Antiodorre, onbewoonde bergwoestenjen, waar quia: voorhanden. Daarenboven heeft men

de qemiddeldewarmte 90C.bedraagt,terwjl er zllver-,platina- en kopermjnen,alsmede
er nletzelden sneeuw valt.Hetderdegew est. zout-, steenkolen- e11 asplzaltbeddingen,hier
d
e Terra ïkia,bevat een grootgedeelte van en daal- zw avel, sm aragden en barnsteen
hethoogland;maarn0ggrootereultgebreidheid (zelf
s in stukken van 6 Ned.pond).Dekust
heeft er de gematigde Terra templada, ter
hoogte van 100- 200 Ned.el,waartoe de onderste terrassen der Cordillera'senhethoogste
gedeelte van derivierdalenderMagdalenarivier
en der Cauca behooren.Verreweg de grootste
ruim te w ordtechter ingenomen doorde Terra
calieute,welke zich overhetbenedellgedeelte
vallgemelderivierdalenenoverhetuitgebreidp

is rjk aan parels,parelmoer,schildpad en
koraal. De handwerksntjk-erheid bepaalt er

er een droog en een nat saizothn,tloch boven
3600 Ned.elvindtmen dezelfdesaizoenen op

schapswegen tusschen het binnenland en de

zichvooralt0thetvlechtenvanPanama-hoeden
en hetvervaardigen van hangm atten en grove

geweven
. stoffen.Nadat de vrtje stoombootvaart o1) de M agdalena-rivier is toegestaan,
legt men er zich ook t0e op sc,
heepsbouw en

brandewtlnstokerj (uit slliker). De handel

laagland aan de oostzjde uitstrekt.Men heet'
t wordt er belem merd door gebrek aan gemeen-

zeehavens, zoodat hti, in weerwil van eene
tegenovergestft
lde tjden,terwijlmen hier en vrjzinnige handt
?lspolltiek, Op verre 11a niet
)m van voortbrengdaar 2 drooge en 2 natteJaargetjden aantrett. cvtlnredig is aan den rtjkdf
Langs de geheele kust van Perll valt geen stl
len en aan degunstigeliggingderRepubliek.
droppelregen,maar aan de geheele kustvan Slechts o1) de hoogvlakten van Bogots,heeft
Nieuw Granada langs de Stille zee, van (?tl- men rjwegen, en er zjn 2 spoorwegen,na-

pica tot aan de zuideljlte gz*enzen,regenthet mt?ljk êêne ovftrdelalldengte(Pananla-colon),
qedurende het geheele jaar. De gemiddelde 75 Ned. mjl lang, en ééne van de haven
#
Jaarljksche warmto des landsis rtlim 280C., van Sabanilla aal'lden mond der Alagdall?nadoch te Cartagena enaandenmondderA1a4- rivier totaan hfxt30Ned.mjlvandaargeledalenarivier 30OC.In hetalgemeen is hotk1l- gene Baranqllilla, d(*laatste rivierhaven van
maatergezond;a'
lleen de lagerekustgewesten genoelnde rivier t'n het aanvangspunt der
zjn wegensdegrootehitteendeuitwaseming stopmbootvaart. Deze rivier is de eenige beder m oerassen voor de gezondheid nadeelig. langrjke weg voor het verkeer in NieuwDef'auna komter overeenmetdievanM idden- Granada, en m0n heefthaar in den laatsten

Amerika,en de flora bezit er b!Jeen weligen tijd terbevorderingderscheepvaartopondergroeieene ongemeeneverscheidenlleid.Alleen

scheidene plaatsen uitgebaggerd.

Nieuw-Granada of, zooals thans de naam
de hoogste gedeelten des lands zjn dor en
onvruchtbaar,doch eene grooteuitgebreidhttid luidt, de Vereenigde Staten vau Columbia,
der lagere gewesten is met oorspronkeltjke omvat 9 Staten en 7 territoriën,achter wier
w ouden bedekt, inzonderlleid de vlakte vaal uamen wg,zooveelons bekend is,de uitge.eidheit
l in EJ geogr.mjlell zullen plaatsen,
Choco en die der Atlantische kusten bjt1eRi0 bl
M agdalenat waar de prachtige koningspalm

te weten:Antioquia (1050),Bolivar methet

(Oreodoxa regia)zich verheft.Ook indehf
lflge territorium Bolivar (te zamen 1000),Boyaca
rivierdalpn vindtmen groote maagtleljkeB'ot1- (800) methetterritorium Casanare(?),Cauca
den,afw isselend metsavanna's. tn het,alge- (
2450) met het gebied der oosteljke Cordilmeen ligt e1*de grens van het boomgewas op lera'
s (5130), met hetterritorium van Santa
eene hoogte van 3606 en die van den plan- Marta (?) en met hetterritorium San Andres
tengroei op eene hoogte van 4220 Ned. el. (0,7), Cundinamarca (400),Magdalenametde
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territoriën Goajira,SiërraNevadaenMotilones Amerika westwaarts naar Cabo do la Vela

driuqo de .
#J.
9fï#l.
: en J'
aan de la
(tezamen 1150),Panama(ruim 1485),Tolioa sOtet?.v:tixmdzeenil.deRo
n in 1500 langs de geheele kust
(850) en Santander (750). Zj beslaan eene
oppervlakte van rtlim 15000 (n geogr.mjl 7an gonoemdekaapt0taan deGolfvan Dariën,
en tellen eene bevolkillg van om streeks 3 waarna onderscheidene Spaansche schepen
millioen zielen, behalve de onbeschaafde 1n- derwaarts voeren, om menschen te rooven.

dianen (Indianos bravos), wier aantal men Hetland werd van de zjde van SantaMarta
schatop 110-t0t120000.Deterritoriën zjn, in 1536 veroverd door Gonzalo x'rïAzl/pdz #d
met uitzondering der eilanden San Andres en QqesadaT
die SantaFéen Bogotâstichtteen,
San Luis de Providencia, weinig bevoikte als uit G'ranada afkomstig,aan het land den
gedeelten der Staten, waartoe zj bolloort,n naam schonk van Nieuw-Granada. Het been dragen den naam van nationaleftvriforsFp, hoorde aanvankeljk t0t het onderkoningrjk
omdatzj tjdeljk aan de Uniezjlzafgestaan Peru,maarwerd in 1563 t0teenafzonderljk
.

en van w ege deze door prefecten bestuurd presidentschap verheven,tusschen welks deeworden. De bevolking des lands bestaat uit len evenwelweinig verband bestond.In 1718
1600000 Blanken en Mestiezen, 500000 La- werd Nielw-Granada eenonderkoningrjkmet
dino'
s (afstammelingen van Blanken en 1n- nu eens Cartagéna, dan weder Bogotâ t0t
dianen) en 500000 Zambo's (afstammelingen hoofdstad. Reeds in 1781, onder den invloed

van Indianen en Negers) en voor'toverige van den Amerikaanschen onafhankeljkheidstlit Negers.Zj onderscheiden zich in hetal- oorlog, openbaarde er zich een streven naar
gemeen dooropgeruimdheid,dienstvaardigheid

zelfstandigheid en zelfbestuur,maarhetmiste

en gastvrjheid, terwjl de Creolen van An- wegens de verstrooide en n0g alwufte bevoltioquia groote geschiktheid voor den handel king eenevoldoende kracht.rren gevolge van
d(
) gebourtenissen in Europa,nameljk van
aan den da4leggen.
D e constltutle dezer geconfedereerde republiek dagteekent van 8 Mei 1863.Dientengevolge bestaat ereene op volkssouvereiniteit
berustendevertegenwoordigendevolksregéring,
verdeeld in eene wetgevende,uitvoerende en
regtsprekende m agt.D e w etgevende magt is
toevertrouwd aan den Senaat en de Kamer
van Volksvertegenw oordigers; de eerste be-

den godwongen afstand van Ferdinand Vll

van Spaqje en de troonsbeklimming van koning Joyplt, barstte erin M ei 1810 een 0pstand uit, daar het volk eene regéringscommissie begeerde,die gedurende de gevangenschap van Ferdinand het land zou bes.turen.

Deze lkwam in Julj t0t stand onder het

voorzitterschAp van den onderkoning Amar,

staat uit 27 leden (3 uitelken Staat)en de die echter reeds in Augustus wegens zjne
tweede uit 56 afkevaardigden (een op iedcr ingenomenheid metNapoleonweggejaaqdwerd.

aantal van 50000 en /én meer voor een be- Men daoht er echter n0g nietaan,zlch van
volkingsoverschotvan althans 20000 zielen). het moedflrland l0s te ruklten.Daar nu over
De uitvoerende magt is in handen van een den vorm van devereeniging derverschillende
president,dievoorden tjd van 2Jaargeko- provinciën verdeeldheid ontstond, kwam in
zen wordt,en 4 ministers.De regtsbedeeling December1810 teBogotâ eenCongrèsbjeen,
eindeljk geschiedt d()01'het llooge Bondsge- tlat zich alsden vertegenwoordiger der volksregtshofteBogotâ)bestaandeuiteenpresident, souvereiniteit bescbouwde, maar zjn gezag
4 leden,een secretaris en een advccaat-gcne- tegenover het verzet dcr Provineiale Jllnta's
raal. De constitutiën der afzonderljke staten slechts 2 maanden handhaat4e.De Junta van
komen met die der Unie overeen; aan het Bogotâ proelameerde den 5den April1811 de
hoofd van elken Staat bevindt zitsh eeu pre- vorming van den Staat Cundinamarca, die
sident ofsecretaris.aan wien een sec,retaris- onder de leiding van Narlno zieh een jaar
generaal is toegevoegd. Zj behouden hunne daarna o(1k aan de heerschappt
ivan Ferdinand
betrekkingen gedtlrende 2,in Antioquia ech- onttrok en zitsh a1s republiek onafhankeljk
ter gedurende 4 jaren.De godsdienstvan den verklaarde,tfs
rwjl dt)overige provinciën den
Staat is de R.Katholieke,dûch allderekerk- lrfden N ovember 1811 zich t0teen Bondstaat
genootschappen worden er geduld.D 0 R.Ka- vereenigden,wvllkt
a zich in 1817 van Spanje

tllolioken hebben eréén aartsbisdonl(Bo40tâ) losmaakte.Tn 1814 w erd Cundinam arca door

en 5 bisdomm en. M en heefter eene tznlver- lolirar t0t toetreding tpt den bond der Versiteitte Bogotâ,alsmedc hier en daarpl'
iester- eenigde Gewesten van Nieuw-Granada geseminaria, doch het volksonderwtls verkeert dwongen, waarna den 23sten Saptember van

erin een treuriçen toestand,niettegenstaande datJaar Camilo TorresdoorhetCongrèst0t
de staatsbegrootlng er gewoonll
jksltlitmeteen president benoemd en met dictatoriale magt
aanzienljl
tbatigsaldo,terwjldestaatsschuld bekleedw erd.Intusschen onderwierpin 1815slechts 15 millioen pesos bedraagt(1875).Het 1816 generaal Pablo M orillo Nieuw-tlranada
Bondsleger, onder het bevcl geplaatst van weder aan de Spaanscheheerst
lhappjenstrafte
den president, telt 1420 lnan! en in geval het met zware belastingen en talrjke teregtvan oorlog moet elke Staat ée'n prottentder stellingen.Eer# in 1819 herwon Bolivar,nabevolking in w eerbare m annell leveren. D e datht'
linVenezuéla de Spanjaarden overwonhoofdstad van den Bond is Bogotâ.
nen had, na zt
jn vermaarden togt overhet
De kustvan Nieuw-Granada werd heteerst Andesgebergte?doorzjnezegepraalbjdebrug
ontdekt in 1499 door den Spanjaard Hljeda derBoyâca(7Augustus)deonafhankeljkheid
en den Florentjn Ameriyo T'
Q.
s,vcci,toen zj des lands, dat hj door de grondwet van 17
bj hunnevaartlangsdenoordkustvan Zuid- December van dat Jaar met Venezuéla en

15G

NIEUW -GRINADA- NIEUW .GRIEKSCHE TAAL EN LETTERKUNDE.

Qtlito t0tderepubliek Columbiavereenigde, binnenlandsche veiligheid en t0t onderlingen
waarin hetvoormalige Nieuw-Granada hetde- bjstand tegen hetbuitenland eene vrje,soupartement Cundinamarca uitmaakte. Bolivar vereine en onafhankeltjke natie vormen.Het
zag aanvankeljk zjne onderneming metvoor- algemeen bestuur ontving dientengevolge eene
spoed gekroond. In November 1821 ontrpim- uitgebreide bevoegdheid.Intusschen werdzjne

den de Spanjaarden Nieuw-Granada,en 0ok verhouding t0t de besturen derafzonderljke
Panama trad t0e t0t den nieuwen Staat. Staten nietmetJuistheid geregeld,en laatst-

In Mei kwam een constituêrend Congrèste genoemden kunnen zelfs tegen het centraal
San Rosario de Cucuta aan de grenzen van bestuur in verzetkomen.Schoon eralzpo v01Vénezuêlaen Nieuw-oranadabjeen!hetwelk doende aanleiding bestond t9tvelerleitwisten,
naar het voorbeeld der Noord-Amerlkaansche bleef de nieuwe Staat van opstand en ûorlog
constitntie eene uitvoerige grondwet zamen- verschoond. De poging van den president
steldeen den lstenOctober1821Bolirart0tpre- M osîuera in 1867,om zich meteenemilitaire
sident en Dantander totvicepresidentverkoos. dictatuur te belasten,werd verjdeld en hj
Gedurendeden 00rl0gmethetdictatorscllapbe- zelfverbannen.In deafzonderlt
lkeStatenhad
kleed,belemmerde Bolivarde bevestiging van voorts herziening der grondwetplaats,en de
dennieuwenStaatdoördienhjdezenaanstonds vorming van een veelgrooter Staatis er n0g

verliet, om O0k Peru aan de Spanlaarden te altjd velerideaal.Sedertden lstenApril1876
Ontrukken,daar hj eene grooteAndesconfe- is er dr. A. Parra metde waardigheid van
deratie wilde stichten,w aartoe 00k Peru en presidentbeklerd.
Bolivia zouden behooren.Tjdenszjneafwe- N ieuw -Grleksche taal en letterzigheid ontstonden er hevigetwisten tusschen
de aanhangers van Bolicar en die van Santander, zoodateerstgenoemde in 1828 op het
Congrès te Ocana aftrad en in 1830 0ok Ve-

kunde.DeNiet
zw-Griekschetaalisdednchter
der Oud-Grieksche,en komtdaarmedealthans
zooveel overeen, als hetItaliaansch met het

Latjn.De overeenkomst van het Oud- en
nezuélaenQllitoafvalligwerden.Demiddenste Nietlw-Grieksch komtdân vooralaan dendag,

g
ewesten van Columbia vereenigden zich nu w anneer m en ditlaatste nietm etdeklassieke
ln 1831 onderhetvoorzitterschag van Joaquin werken der Oude Attisehe dichters en proza-

M pt
sgfgdrc t0t den Staat Nieuw-Granada met schrjvers,maarmetsommigevolksdialecten,
degrenzenvanhetvoormaligonderkoningrjk. welke in andere ouq-Grieksche gedichten en
De nieuwe grondwet van dezen Staatwerd opschriften voorkomen, bepaaldeljk methet

den 29sten Februarj 1832 afgekondigd en Aeolisch vergeljkt,zooals ook de RomaanRantander, de leider der Liberalen,t0t pre- schetalen nietvanhetklassiekeLatjn,maar
sident benoemd.op hem volgden in diewaar- van de oude Italiaanschevolksdialecten,waardigheid 3 conservatieven, M arqnes, Ilerran van lnen proevenbj Plautusaantreft,afgeleid
en Mosquera,en in 1849 weder een liberaal, zjn.Reedsin de4deeeuw vöôrChr.,tegeljk
Lopez genaamd.De Staatverkeerdeinmiddels met de moderne verspreiding der Grieksche
in een gunstigen toestand; het evenwigt der taal, kwam de Attische schrpftaalin verval,
partpen verschafte er rust en Orde,en door en allengs grooter w erd in de H ellenistische

eene wgziging der grondwetwerd in 1843 de Statenvan hetOosten eninEgyptedeinvloed
uitvoerende m agt versterkt. Eerst in 1853
ontstonden er onlusten, en in 1857 loste de
Republiek zich op in een bond van 8 slechts
weinig vereenigde Staten onderdennaam van
Confederatie van Granada, waarop Omina
president werd. Reeds in 1860 barstte echter
de burgeroorlog w eder uit,daarm en hetniet
eens k0n worden over de grondslagen van
hetnieuwe stelsel.k-osquera plaatste zichaan
het hoofd der Liberalen, rukte den Staat

der inheemsche talen,alsm ede ln Griekenland
zelfdie der volksdialecten.Ditgafaanleiding

tothet mitacismus(zieverderl''metbetrekking
t0t de uitspraak en t0t afstpm ping der verbuigingsuitgangenm etbetrekkingtotdespraakkunst.Evenalsin de Romeinschelanden door
den inval der Germanen en in Perzië door
de overheersehing der Arabieren, z00 werd
in Griekenland door de komstvan Slawen en
andere vreem de volken in de m iddeneeuwen

Cauca,waarhj a1sdictatorOptrad,vanden die taalwjziging bespoedigd, terwjl vele

Bond lps,stichtte met Bolivar de Vereenigde vreem de woorden erhetbllrgerregtverkregen.
Staten van Nieuw-Granada en behield deover- Naast de alzoo gevormde volkstaal blcefte

hand op Ospina.Den 184en Julj 1861 trok
htjbinnen de muren van Bogptâ en riepaldaar
een buitengewoon Congrèsbjeen,werwaaxts
7 Staten (onder welke 0k
3k de nieuwe Staat
Tolima) htlnne afgevaarden zonden.Hiergaf
men aan den nieuM'en Staat den naam van
Vereenigde Staten van Colllmbia.00k Panama

Byzantium hetklassieke Grieksch als schrjftaalbestaan.totdat deze stad in 1453doorde
Turken veroverd w erd,en ook toen n0g ge-

bruikte men btjvoortduring het volksdialect.
Intnsschen waren er Onderscheidene volksdialecten, die zich na den val van Byzan-

tium ,tgen de Ot
zd-Griekscheschrtiftaalvertrad vrjwillig t0e onder voorbeltoud eener dween,zelfstandig ontwikkelden en alzoo het
nagenoeg volkomene onafhankeljkheid, en ontstaan eener eenvormige Nieuw-Grieksche
Antioquia werd in 1862 met geweld t0t on- schrjftaal belemmerden. Toen nu tegen het
derwerping gebragt. Het Congrès van Ri0
Negrobragtden8stenMei1863denieuwe,thans
n0g vigérende grondwet tct stand,waarin de
Staat wordt voorgesteld a1s een verbond van
9 souvereine Staten, die t0t waarborg van

einde der voorgaande eeuw daaraan behoefte
ontstond, openbaarden zich ter vorming der

schrilftaaltweerigtingen,nameljk degeleerde
ofantieke,die zooveelmogeljk t0thetOudGrieksah zocht te naderen,md die van het
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Mixobarbaron der Fanarioten,een zonderling
mengsel van Otld- ea Nieuw-Grieksc,
h met
Turksch en Fransch, - en de prattisehe,
die haarm et de volkstaalin overeenstemm ing
wilde brengen.Dezelaatsterigtingwerdvooral
gevolgd doorK orals en wordtn0gsteeds ver-
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gewjd.Daarna ontstond van de 14det0tde

16de eeuw een aantaloosterscheridderromans
en lierdichten, welke in daartoe bestemde

verzamelingen zjn uitgegeven, bjv. in de
Carminagraecamediiaevi(1874)/'vanWagner.rrot de Nieuw-Grieksche volksboeken bededigddoor hettjdschrift:pNea Hellas''
.In- hooren wjders de romans van rFleris en
tusschen heeft m en langzamerhand een m id- Blancheieur'' van Pieter van Trorepce en
denweg gekozen, alwaar het Oud-Grieksch van rDe schoone Magellone'', van rAp01le-

zjn invloed'0p den vorm dertaalhandhaaft, niusvan Tyrus'' van den n'
rrolaansehenOprterwjltevens hetheerschende spraakgebruik log'' de Alexandersage'' alsmede de rriahet0tzjn regtkomt.Ophetuitgestrektegebied seïde''van Wocctzccip,die echter allen worden
der Grieksc,
he taal heeft men intusschen nOg overtroFen door den n0g steeds veelgelezen
altjd verschillende dialecten,welke hunne Erotokritos'' van Vineentéus Corzltvv,v van
eigene letterkunde bezetten.llet oudste daar- Creta. Voorts heeft men historische liederen
van is het Tzakonisch, dat Op het schier- uit het einde der middeneeuwen, vooralz00danige, die betrekking hebben op den val
eiland Moréa gesproken wordt.

De belangrjkste wjzigingen,diedealollde
zjn devolgende:Bj de uitspraal
kishetz00genaamde itacismus (iota-gebruik) Ontstaan,
waardoor 7 in het Otld-Grieksch gescheidene
klinkers in eene i zjn omgezet. Daarenboven is ai t0te zam engetrokken,a'
u en e.
in av en evherschapen.Bj deuitspraak der
m edeklinkers heeft eene harde en zaehte gelispelde klank de Oud-Grieksche /# (&) en
d (4) vervangen.Ter bepaling van den klem-

vanConstantinopel,zooals:0-tfl/
ogrfçKçnv-

taal in hetNieuw-Grieksch heeft ondergaan, crrzxwsg'
tlz/rfzz.
qp?cen Otf1'
0g'lqw/wC.
F22:404

zf
zwfzgrtoy'
z
;w van Epqrchl
ts van Cort
be.De

heldendadell van M ereueius Wfztz,
: werden in
1518 bezorgen door Coronaens uit Zante,en
de oorlog op Creta tusschen de Turken en

Yenetianen (1645- 1669)doorAlkananius,
9J7
Iï-

r'
as in zjn vhhqrtxbq ,
t'
J2:Jtoç''
.Reeds in

1658 werden de rpastor ido''van Gnarini

inht
ttNieuw.Grieksch overgezet,terwjlmen

vöör en na ook andere vertalingen ieverde of
toon 1et men voortsnietlangerop de quan- Oud.GriekschegedichteninhetNieuw-orieksch
titeit der lettergreep,m aar op hetaccent.De overbragt.
Nieuw-Grieksehe verbuiging en vervoeging
Hetprozain hettjdperk van den valvan
heeft in den regelden dualis, bj hetzelf- Constantinopelt0t aan de w edergeboorte van
standig naamwoord den dativus en bj het Griekenland getuigtn0g meerdan deyoëzj
werkwoord het medium , dea intlnitivus en van den jver,om in deByzantjnse,
herlgting
optativus, het oude flzttlrum , perfee,tum en der taal- en geschiedkundige com pilatie en

plusquamperfectum verloren,zoodatdezetji
len der godgeleerde harrewarrerj vool'
ttegaan.
thans door hnlgwerkwoorden gevormd wor- Van deoudsteschrjversuitdattjdperk verden,terwjlde lninitivusalleen doora't
i(0p- melden wj Gennadius en Georgi'us G6xzaïdfl:
dat), het oude '
ô'
1'
f
z, wordt aangeduid. De Plithon. Veel belangwekkender echter is de
rjkdom van woorden is aanmerkelt
jk uitge- kring van Grieksche geleerden, die na den
breid, doeh de Oude sc'
hrift-en aanblazings- val van Constantinopel in Italië een nieuw
teekens zjn behouden, hoewel de spiritus vaderland vonden en een merkwaardigen inasper niet meer uitgesproken w ordt. M en

vloed badden op de algem eene beoefening der
heefteeneuitstekende pGram matikdergriechi- klassieke letterkllnde.Tothen behooren Tlte-

schen Vulgërspraehe (1856)'' van M qllack, ot
forf,
s Gasis (i1478), Johannes x#.
zpyrowf
xlv:
terwjl Alarropltrides eene in het Grieksch en inzonderheid een leerling van dezen, Congeschrevene geschiedenis der Grieksche taal ,sftzzl/izz'
M.
: Lascaris (i1500), die te Milaan!
leverde onder den titel: n'
Dokimion historias Napels en Florence en eindeljk op Siciliè
teshellenikes glosses (1871)''.
metvruehtwerkzaam was.ZjnJongerebroeD e Nieuwe-Grieksche letterkunde staatmet der Johannes Ztz.
sctzz'ï.
g (f1535) vormde een
deByzantjnsc,
hein cen doorde overlevering groot aantal leerlingen? van welke N icolans
onderhouden verband. Ook nu n0g worden

Sophianus, de ver>eaardlger van eene eerste

tderGrieksche volkstaal,en -varpo
gingen aanyewend,om eene taaltedoen spr,aakkuns
voortleven, d1e reeds in de eerste eeuwen cffs
lfusurus, die te Venetië uitgaven van

OnzerJaartelling t0tdedoodetalenbehoorde. Grieksche schrjvers bezorgde, vermelding
Dit was echter niet mogeljk zonderdaarin verdienen.Tegeljk verkwjndehetOrieksche
ta1van woorden uitde volkstaalop tenemen. volk in Griekenland onder de geweldenarj
De geschiedenis der Nieuw-Grieksche letterkunde neem t derhalve een aanvang met de
voortbrengselen der m iddeneeuwen, w aarin
zich de vermenging van het Oud-Grieksch
metde volkstaalheteerstvertoont.Hetoudste
werk van dien aard is de psyntipas'', eene
Grieksche bewerking van het nBoek der

der Turken en den bekrompen kramergeest

der Venetianen meeren meer.Onderwjswerd
er eene Onbekendezaak en de geesteljkheid

zonk wtlg in de duisternis der onwetendheid;

slec,
hts enkele dorre kronieken zjn er uit
dat tjdperk bewaard gebleven,bjv.die van
Galaœidion. Het belangrjkst werk voor de

zeven wjze meesters''.Men ontwaartvoorts geschiedenis van die dagen is de briefwisse-

den klimm enden invloed dervolkstaalin twee ling van Tl
teodosi'
us Zygomalas uitde tweede
gedichten, door den monnik TlteodornnPto- helftder 16de eeuw .
c/zozrodrplzlv: aan keizer Manwël Comnen%s
In het midden der voorgaande eeuw be-
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g0n het staat- en letterkundig leven der

seillaise'' genaamd, - voorts Stephanns AW-

Grieken uit zjne sluimeringteontwaken.Ver- nelns (1792- 1823), Georyins Zlltzcod/c.
ç, een
lichte denkbeelden stroomden tlit Frankrjk uitstekend lierdichter, Tlteodorns Ory/zlzlitfi.:
derw aartst de belangstelling derinwoners enz. Atltanasi'
as O/
zrïdf/pzflff,
: (1770- 1847)
deed scholen verrjzen,erwerdentjdschriften verwierfden eernaam van Anacreon de tweede
(vooral de nzlLytoç Cfyp,'
7ç'') gesticht, en en Joannes T5llrl':maakte zich beroemddoor
?
men beoefende met jver het oud-Grieksch, zjne Wft):'
r'/tetwf:(1827)'9
.00k dedramatische
pogi
terwjl menschr
jftnge
aaln aanwendde 0m 00n0 poëzj werdmetvruchtbeoefend.Voorts schitbeschaafde
vast te stellen. In de terden a1s dichters Ran%qioti.
gSr
?4fq
ço.
:(11868)
rj derhervormersop hetgebiedderGriekstshe in zjn drama: rCOdzJ'tlzl'lpeç'') - Aleœander
letterkunde bekleedde in die dagen Adaman- k%utsosin zjngedicht:nll,
yotn'
kçzvç
by,e,'
oq''!
fl .s Korais (1748- 1833) de eerste plaats. en bovenal A leœander .Pll.t
?l'
?
.
f
lï.
: in zjne
Naastde oudere académiën te Missolonghien

zr
/stlyajlf
z a'
ovglma'
t-a (1837- 1840, 2 dln)'.
Patmos vestigde men te Koeroe-r
l-sjesme bj Daarenboven bloeide in Griekenland eene
Constantinopel een Ea.
to.
rz
qp,
tzbv o'
zozArt
)w, rjke en geurige volkspoëzj,zooals bljkt,
waar vele bekw am em annen werdengevormd.
De evangelische school en het philologisch
gymnasium te Smyrna bljven nu n0g hunnen
roem handhaven. Zelfs Trebisonde werkte
mede tot ontwikkeling van het leven des
geestes, welke vooral o0k in de Donauvor-

uit pKlephtenliederen ('
rkayuv
ilç
lsa zât
!t
7)
'
z'szt
i)'',

de heldendaden der Kleyhten of Palikaren
uit de pwlegeliederen(4,
fz'
l
?w:zt
llc/tezrr
zl''en uitderzwaluwliederen (zTâs-

vermeldend,

404,J(
)
'
p,
fxrf
xl'',envooral0ok uitveletreFende
ljkzangen. W ie omtrentdit onderwerp meer
stendommen (doordeacadémie van Bucharest bjzonderheden wenscht te weten, leze de
en de centraalschool van Jassy), alsmede te Oeschichte der neugriechischen Literatur
Janina en bovenal doorde in 1808 gestichte (18C6)''van Nieola'
l.

en doorden Griekenvriend lord Guilford rjk
begiftigde tmiversiteit te Corfbe bevorderd
w erd. Deze laatste was t0taan de stichting

Nieuw -Guinèa op de Molukl
ten Tana

Pa
poeagenaamd endegrootsteeilandenyroep
in de Stille Zee,bestaatuit het hoofdelland

deruniversiteitteAthene (1837)het middel- Nieuw-Guinéa en onderscheidene groepen van
punt der Grieksche beschaving.Behalve Xo- kleine eilauden in zjne nabjheid met eene
gtgd vermelden wj alsjveraarsvoorde mo- oppervlaktevan 13000 L3geogr.mjl.Genoemd
derneletterkundeinGriekenlanddenwjsgeer hoofdeiland isdoorde'I'orresstraat van AustraNieepl
tor'
as F/letlfp/
d.
: (1737- 1800), den let- 1ië, door de Dampierstraat van Nieuw-BritterkundigeNoola'
asXcrrovl-cfï.
s(1771- 1817), taqjeen doordeDsjilolostraat4zallIlalmaheira
den polyhistor M icltaël Ark-l.
x (1777- 1833), gescheiden' en strekt m et eene lengte van
den volksredenaar Constantlnws Odcospzzlfx.
s 2370 Ned.mjl zich uitvan het west-noord(1780- 1857),den geschiedsdhrjver Andrêas westen naar het oost-zllidoosten,terwjllzet
Ale
s/ozt
g#e,
: (1785-1860)en NeophytugDf
xcl,
ç op de breedste plaatseene breedte heefï van
(1760- 1845),die uitgavenvanoudeschrjvers 740 Ned.mjl.Hetligttusschen 0019'.- 10043
bezorgde. Van hen, die den Griekschen be- %.B. en 130045/- 150048' 0.L. van Greenvrjdingsoorlog besehreven? noemen wj Ger- wich. Het binnellland is nog Onbezocht en
-cw?
f.
5
',metropolitaan van Patrae ('
Ygtomvq- zelfs een groot gedeelte van de kust wegens
ar
zrfz zf'
Atll xh
-q îzf'
f
zl/
rzf
yztlo'
,
qf
zlç'
rtç C
E kkâô'
oq, de digte wouden, het ongezonde klimaat en
1837), Homeeides (over de heldendaden der de woestheid der bewoners weinig bekend.
inwoners van Hydra en Spezzia,1831),Per- Hetwesteljk gedeelte vormteen afzonderljk
rhaevos (over de gevechten der Soelioten, schiereiland (W onim), dooz* de Geelvinkbaai
1811- 1815), Coloeotronis, Pl
trantzis (CAzrs- van het overig gedeelte gescheiden en door
x'
oy,
.
t
lz'
fçfnrotlf
zç'
rfçaksayrwvyk
knio'qvf.
E'
22t
i- de Maclurttgolt' zelf in 2 deelen gesplitst.
4og, 1839,) en bovenal Trlelt
pis (Cfcroclfz Ten noorden van dit ciland vindt men de
'
vgr
tq J22,1?
,zfq îzf'
f
za/
fzf
lwticx
lf
z
lg', 1853, 4 dln), groep der Papoea, en de voornaamste eilan
en Paparrlni-qopulus(Cftlwncszfz) zfkf
zr/tfxrAiq:, den van dezeztjn:sVaigioe,Salawatien Mi1858). Van de letter- en oudheidkundigen s01.Het loofdeilald hetlft aan de westzjde
van den nieuweren tjd vermelden wj:Ale- dè landschappen Kowai en Kapia, en aan
œander Alz
wtzz
ltl
ï.
x (Antiquités helléniques, de zuidwestpunt ligt aan de overztjde der
1842- 1855, 2 dln, en ..#j)zf4&02o)'Jfzj 1866 Prinses-àlariannestraat het eiland Frederik
2 dln)t ,$'/dzAt-v,: K'
umanW is (aA'zl
'sgt
lfzyfz)
: Hendrik. Ten noorden heeft men voorts de
aWwz'sx1
;v dzf'
swe
tl/ty'sa:, 1871), Constantinus eilandengroep Moa en meer oostw aarts de
zq
stl
yi'
lI,
xtcfcwtlrkla %Ekk.
t)v(
,)vzf'
opz/wf
;.
pxez,o.
)$y- Schouteneilanden en de Dampier- en Rookgjlfzçllf
y
?g?, 1850),Nieolans Ticcpll.
s (f 1865) eilanden.Aan dezuidkusteindeljk vindtmen
en Constantin%s Scf/zl.sjuitgever der M 'o'at-

de groote Papoeagolfen ten zuiden van deze

de eilanden der Torresstraat.Tenoostenvormt
f
y
lwsxf#s#2:(
),
'
9'
fx'
q (1872 1877,dl1-6).
De dichterljke letterkunde van dittjdperk Nieuw-Guinéa een zeer smalschiereiland,dat

w ordt vertegenw oordigd door een stoet van door eene soort van landengte tusschen de
mannen, die met geestdrift in de t'aal der Papoea- en Huongolf m et het hoofdgedeelte
poëzj hunne landgenooten opwekten tot be- verbonden is en in de Oostkaap eindigt.Hier
vrjding desvaderlands.DaartoebehoortA#î- liggen voortsdeEntrecasteaux-endeM oresbygas (1754- 1798),de vermoedeljke vervaar- eilanden, benevens de groep der luouisiaden.
diger van het verm aarde 3');x'',rl'ezrd'Aç'râw Op het noordeljke schiereiland tW oniml ver-

*+2241/
t91,niettenonregtedeGriekschepMar- rjsthet Arfakgebergte (2900 Ned.el hoog)
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bj den haven Dore4 wjders heeft men op nendt'), tripang, sohildpad) parels en sago

het hoofdgedeelte ten zuidoosten van de Geel- t0t de uitvoerartikelen behooren. Dientengevinkbaai een geborgte meteeuwige sntleuw , vplge hebbelz er zich ook Malt?ische volken tusschen de Astrolabiumgolfen Kaap King plantingen gevestigd,dieeropdeontwikkeling
W illiam hetFinisterregebergte (4000Ned.el). der inboorlingen een gtlnstigen invloed oefenOok op het oosteljke sclliereiland het
àftnlen delz (tn er de Mohamm edaansche godsdienst
bergtoppen vanongeveerlaatstvel-mcldelloogte. bekend nlaakten. In 1605 verscheen er een
D ientengevolge w ordt er de grond door 011- Nederlandstsh schip uitBantam ,in 1616 werd
derscheidene rivieren m ild besproeid,zoodat Niellw-tgllinéa bezocht door k
bkhouten en Le
er eene ongemeene vruchtbaarheid heerscht. J.
fi re, in de 17de eeuw voorts door verD e bodem iser,m et uitzondering van eellige schillende schepen der Oost-lndische Comgrazige gedeelten aan de nool-dkust, lltet pagnie,in 1705doorGeelvink,later dotlr Royoorspronkeljke wouden bedekt. Reusachtige gereen enz. Voorts hebben de Vorsten der
stam men, tloor slingerplanten omrillgd en Molukkt
l
n reeds voorlang veroveringstoqten
verbonden, vormen m et hunne kruintln een ondernomen naar de kust van Nieuw-Gulnéa
dak,waar de zonrteFtralen niet kunnen doflr- en deze gedeelteljk aan hullne heerschappj
dringen, doch kruiden heeft m en er slechts onderworpen.DeNederlandscheregéringerkent
weinig.De flora komt er m et de Indische en den Vorst val
z Tidore a1sbeheerseherderkust
vooralmetdie derMolukken overeen,terwjl vallNieuw-fluinêa,en nlen zegt,datdezedit
m en aan de zuidltust in de acacia-fhu euca- gebied door zjnebestutlrdersdoetuitzuigen.
lyptussoorten den invloed opmerkt van het Daardie VorsteenonderdaanisderNederlandnabjgelegen Australië. O0k de làtlna is ge- sche regéring,:0o beschotlwtdezezichalsgeljkvormig aan die van Australië e1z van biedsterover (le westkust van Nieuw-Guinéa,
de Alolukken.M()n vindterweillir zoogdifl- waarheen nu en dan een oorlogschip gezonden
ren, en deze zjn hoofdzakeljjk buldeltlieren, wtlrdt. De poging? in 1828 aangewend,om
doch prachtige vogels,zooalsgarat
ljsvogels, er eene kolonie te vestigen,heeft schipbreult
kroonduiven enz.Hetklimaatls er warm en geledt'n, en m en moest hettbrtD ubus,aan
vochtig en de gem iddelde warmtf,verm oede- de Tritolzbaaigelegen, reeds na verloop van

ljk omstreeks 2GO C.Men heefterdan ook 8 jaren wedervel'laten.l1l1850 zijn ereenige
vele m oerassen,wellte er het vertoefgevaal'

grenspalen gezet, voorzitllz van het Neder-

ljk maken voor den Europeaall. De het
ar. lalldscbe w apen. Duitsche e11 Engelsche zenschende winden zjn erdeIndischelnoessons, delingen zoeken er echter bj voortduring de
die er echternietzooregelmatig waajt
?n als Hekdcncn tot het, Uhristendûm te bekeeren.
in Indië. Aan de noordkust heeft 111e11 valz Tn den .jongsttt
n tjd zjllontdekkingsreizen
April t0t September den zuidoostlnotpssolze1z llaar dat land ontlernomen door leccari,.Main de overige maandeu dennoordwestmoesson, c/:f
zg,.
Màeferlane,d'uilbert'
isenanderen,doch
den eersten m et fraai en den twepden m etre- de cAvanderings in the interior ot' New

genachtigweder.Aandezuidkustzjnd()moes- Gt
zine'a (1875)' van Lal
rson selljnen eene
sons in genoemde ttjden dezelfde; doell de m ystiicatie te wezen.
eerste brengthier regen en do tweededroogte.

De inwonersvan Nieuw-Guinéa zjn Alela-

nesiërs, in Onderscheidene kleine stam men
verdeeld en Papoea's genoemd, hoew el lnen

N ieuw -Ilolland,zie Australiè.

Nieuw.
jaar ofde eerstedag van hetJaar

wordt sedert 1700 door alle Christeljke v0lken op den lsten Januarj gevierd.Deze dag
wasreedsin de daqen derOudheideenfeest.
Bj de Israëlietellvlelhj op den eersten van
Tisjrien men hield dien rietalleen voorecn
dag derGoddeltjke regtspl
'aak,maarook voor

daarmede eigenljk alleen de bevolking der
west- en noordwestkust bedoelt.Ztjgeljken
in het westeljk gcdeelte op de inboorlingtl
n
der Molul
tken,doch in hetoosteljk gedeelte
meer op die van Nif
luw-Brittanle en van de den stsheppingsdag vallAdam.Daar het feest
Salomonseilanden. De atkonderltjke stammen dfltlr trompet- of bazuingeschal werd aangeverschillen aanmerkeltjk in ligcllaamsbotlw , kondigd,noemde men het ook w el hettromzeden en beschaving; die der ztlidwflstkust petten- of bazuinentbest. De Perzen vierden
bevinden zich op een zeer lagen trap van evonzeer den eersten dag van het Jaar en

ontwikkeling en schjnen zondervaste woolz- gaven elkander alsdan ejeren ten geschenke.
plaatsen in de bossehen rond te zwerven, De ltomeinen bragten Op den nieuwjaarsdag
terwjldievanhetoosteljl
teschiereilandjve- gewoonljk oFerandellaan Janusen maakten
rige en bekwame landbouwers zjn. Tn het dan gaarne een aanvangmetbelangrjke zaalgem een bestaat er een groot onderscheid kentomdat zj hem vooreen gelukbrengentusschen de bewoners vallde kusten van het don dag (dies fàustus) hielden. O0k waren
binnenland,en inhetwi
lsteljk gedeelte wor- toen de nieuwlaarswenschen en nieuwjaarsden zj dool
*de aldaar gevestigde Malejers geschenken reedsin zwang en eerstgenoem de
metden naam van Alfoeren bestempeld.
Reedsvôördeontdekkingvan Nieuw-Guinéa

werden op dien dag vooraltot overheidspersonen gerigt. In den beginne schonk men
door de Portugpzen (nameljk in 1526 door elkander vruchten,vooralm etgoud versierde

de * :z3:y:.
s) bezochten er de bewoners dtr dadels en vjgen en later kleine koperen munM olukken als kooplieden de west-en noord- ten,waarbj derjken nog anderegeschenken
westkust, en deze handelsbetrekking bestaat voegden.Geschenken te ontvangen was inzonook nog in onze dagen,daar muskaatnoten , derheid een voorregt der Patrieiërs; ieder

massoïbast(tot hetvervaardigen van zalfdie- cliëntbragtûp nieuwjaarsdagaan zjnpatroon
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een geschenk,hetwelk den naam van nstrena'' nares tegen buitenlandschemanufacturen wordroeg,waarvanhetFranschewoûrd sétrennes'' den yerruild.

N lenw -M exico ofNew .
v dal
bcö,een teris af
keleid. De Keizer vorderde voorts die
schatting van alzjneonderdanen teRome.- ritorium der Vereenigde Staten van NoordAmerika. ligt tusschen 31020'- 370N.B. en
1030- 1090W .L. van Greenwich en grenst
ChristeljkeKerk hetfeestderbesnjdenis op in het noorden aan Colorzdo,in hetoosten
den lsten JanuarjjterwjlhetDriekoningen- aan hetIndianengebiedenTexas,inhetzuiden
feest(6Januarj)hieren daardennaam draagt aan Texas en Mexic'o en in hetwesten aan
Arizona en heeft eene oppervlakte van 5700
van%
(
qroot-nieuIl
jaar.
Nadat de geboortedag van Jezus op den 25sten
December was vaetgesteld, verplaatste de

N leuw land (Pieter),een uitstekendNe- o geogr. mjl.Het vormteenehoogvlakte,

derlandsch wiskundige en dichter,geboren te die ongeveer 1650 Ned. el boven den zeeDiemermeer den 5den November 1764,onder- spiegel gelegen is. Het bi-eede dal der Ri0
scheidde zich reeds vroeg door een voortref- Grande doorsnjdthetgeheelegebied en verfeljken aanleg en werd dooreenige edelmoe- deelt het in 2 ongeljke deelen.Ten oosten
dige ingezetenen van Amsterdam in staat van dit da1vindt men onderseheidene uitloogesteld om testudéren.Eerstbezochthj het pers van het Rotsgebergte,die in de rigting
athenaeum aldaar, doch na het verdedigen van den meridiaan voortschrjden entusschen
eenerverhandeling overM '
asoni'
usvertrok hj welke men onvruehtbare zoutm oerassen aannaar de hpogeschoûl te Leiden. Daarna zag treft.Oostwaarts dalen die bergketensafnaar
hj zich benoemd dûor de Admiraliteit te de prairieën aan den bovenloop der Canadian
Amsterdam t0t medelid eener commissie voor River en naar de Llano estacado (Staked
het bepalen der lengte op zee en hetverbe- Plai
n), waar de Ri0 Pecos, eene zjrivier
ren derzeevaartkunde,enontvingin 1787eene van de Rio Grande,doorheen kronkelt Ten
aanstelling t0t hoogleeraar in de wiskunde te westen van deze vormen de Siërra Madre,
Utrecht, welke betrekking hj echter niet het M im bresgëbergte en de hoogvlakte van
aanvaardde, Omdat Ilennevt,in w iens plaats Siërra Madre de waterscheiding tusschen den
hj zou optreden,terugkwam42jaardaarna Atlantischen oceaan en de Stille Zee. Hier

werdhj leetorin dewis-,sterre-enzeevaartkunde te Amsterdam ,en in 1793 hoogleeraar
te Leiden.Hieroverleed hijechterreedsden
14denNovember1794.Van zjne werken vermelden wj: Zeevaartkunde (1793):71 waarvan slechts het eerste deel verscheen, -

vindtmen grootetafelvormigevlakten(mesa'
s)
en de rivieren zetten er haren loop voortdoor
canons ter diepte van 300 Ned.e1.Debergen

zjn er overal begroeid met denpaboomen,
ceders enz., en op de lagere heuvels en in
de rivierdalen Ontmoetm en eiken-,walnoten-

XGedichten (1788)'',- nGedichten en rede- en ahornboomen.Aanmerkeljkegedeeltenzjn
voeringen(1814)'',- en gNagelatengedichten metgras bekleed en uitmuntend voor de vee(bj herhaling yedrukt,hetlaatst in 1827)'' teelt,vooraldaar men de runderenhetgeheele

Van zjne gedle,
hten is vooral norion''alge- jaar in de weide kan houden.Niettemin bestaat het grootste gedeelte der oppervlakte
N ieuw -Leon eigenljk N'
alro.
rdps,een uit onvruchtbare gronden.Er zjn:beeren,

m een bekend.

departement in Mexico grenst in het zuiden
aan San Luis Potosi?in hetw esten aan dit
departementen aan Cflhahuila,in hetnoorden
aan dit laatste en aan een gedeelte van Tam aulipas, en in het oosten aan dit laatste.
Het telt op 7581/c (J geogr.mjlomstreeks
160000 inw oners.Ditland behoortgrootendeels

wolvent lynksen, bevers, hazen, elanden,
bulelsenz.;o0k vindt men er:goud,zilver,

koper, stecnkolen. lood, jzer en verbazend

veel zput. Het klimaat is er droog, in het
algemeen gem atigd en gezond. Tusschen de

maanden Julj en October valt er veelregen?
en de gemiddelde warmtegraad van Santa Fe'

t0tdeoosteljkehelling vanhetMexicaansche (2148 Ned. el boven den spiegeldcr zee) is
hoogland en bestaatbjnageheeluitgolvende 10,3OC.De uitersten der temperatunrzjn er
heuvelstreken en uitgestrekte vlakten.De be-

-

170en + 32CC. Tusschen October en Mei

langrjksterivieren zjn er:in hetnoordende daalt zj dikwjls beneden het vriespunt;js
Ri0 Sabinas, in het midden de waterrjke en sneeuw zjn geenezeldzame zaken,en de
Ri0 San Juan,beide zjrivieren van deRi0 hoogstetoppenbljvenermetsneellw gekroond.
Grande, en in het zuiden de Ri0 Linares,
welke zich naar de Ri0 de Tigre spoedt.Het
klimaat is er overhet geheel warm ,in den
zomer zelfs heet,maar niet ongezond,en de
grond vruchtbaar en m ild besproeid. M en
vindt er uitgestrekte wouden.De bevolking,

D e bevolking telde in 1810 ruim 111000 zie-

len, waaronder zic,
h bjna 21000 Indianen

bevonden.In 1874 is het aantalvan deze op
ruim 25000 geschat. De aldaar gevestigde
bevolking is door eene vermenging .van In-

dianen en Spanjaarden ontstaan,enmenbezigt
hoofdzakeljk uitBlanken en Kleurlingen be- er de Spaansche taal. Landbouw wordt er
staande, houdt zich vooral bezig met land- alleen in de rivierdalen gedreven, daar men
bouw en veeteelt. De bergen bevatten er erzonderkunstmatige besproejing nietreke-

onderscheidene metalen, maar de mjnbouw

is er van weinig belang.00k ishet fabriekw ezen er weinig ontwikkeld. Daarentegen
vindt men ereen levendigen handelm etpaarden, muildieren en huiden,die vooralop de
markten in de hoofdstad Monterey en te Li-

nen kan op een behoorljken oogst.Mak'
sen
tarwe zjn erdevoornaamste voedingsgewassen, - 00k heeft men er veel ool'
t. Ten

zuiden van Bernardillo heeftmen wjngaarden,
en de zuideljke vruchten groejen er in de
opene lucht. De voornaamste koopstad is er
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Santa Fé,en belanghebbenden reizen met0s- vendels voetvolk en 4 kornettenruiterj den
senwagens derwaarts$om hunne goederen ter vjand op tehouden.Hjkwam echtertelaat,

markt te brengen.Er zjn n0g geenespoor- daardehoofdmagtvan den vjand reedsover
wegen, maar de zuideljke Paciicspoorweg! de brug wasgetrokken;niettemin opendehj
die Nieuw-Mexico met Texas en Californiè het gevecht,waarin 800 van dezjnen werverbinden zal,is in aanbguw.Bevaarbare 1.i- den gedood.Daardoorechterhad Malbrit.
gtjd
vieren zoektmen er te vergeefs.Hetoflderwjs gekregen om zjn legerdoor de haven tedoen
is er in 1871 geregeld,en in 1874 waren er

trekken, en reeds tegen 11 uurdes voorm id-

164 scholen met 196 onderwjzers en 7102 dags washetNederlandsche leger,11000 man
leerlingen. D e m eerderheid der bevolking be- voetvollt en 2500 paarden sterk,in 3 liniën
ljdt de R. Katholieke godsdienst. Geljk in op het strand in slagorde geplaatst.De eerste
de overige territoriën, z0o w orden ook in linieonderhetbevelvan graafLodeu%kGx.gq
stzzl en FranoLs Vere telde 43
Nieuw-Mexico de gouverneur, zjn secretaris tlter van F'tz.

en de opperregter door den President der vendels voetvolk. De regter vleugel leunde
Unie benoemd!terwjldeoverigeambtenaren tegen de duinen en was gedektdoor 6 stukhunne aanstelllng ontvangen van hetW etge- ken geschut, en op den linker vleugel aan
vend Ligchaam . Dit laatste bestaat uit een den zeekant stonden 8 kornetten ruiterj
Senaat van 12 en een Huisvan Atkevaardig- in 2 eskadrons, e1k van 5 gelederen. De
den van 26 leden.De hoofdstad is Santa Fe'. tweede linie, onder bevelvan graafEverard
Hettegenwoordig territorium vormdeweleer '
PJAI Solms, had 25 vendels voetvolk en Q
de provincie Nieuw-Alexico en een gedeelte kornetten ruiterj,op den linkervleugeldesder provincie oud-calitbrnië van het onder- geljksin2eskadronsgeschaard.Hetvoetvolk
koningrjk Nieuw-spanle en werd vervolgens stond in langwerpige vierkanten,depiekeniers
een gedeelte der republiek Mexico. In 1846 i
n hetmidden,de musketiers0g devlcugels,
werd Santa Fé, nadat wegens 'Pexas een in 10 gelederen met tusschenrtllmten,zoodat
oorlog tegen de republiek M exicouitgebaesten het voorste zich door de openingen van het
w as, door de Amerikanen Onder generaal tweede k0n terugtrekken D e derde linie of
Kearney veroverd.Na een opstand derSpaan- achterhoede,onder het bevel van Olivier van
gche bevolking zonden de Am erikanen eene den Tempel,bestond uit26 vendelsen 3 kornieuwe legermagt derwaarts en verdreven de netten. Prins M aurits bevond zich met den

Mexicaansche troepen.In 1848 bj den Vrede jeugdigen I'
rederik .
ffezltfrik en zjnstafaan
van Guadeloupe-Hidalgo werd het land aan het hoot'
d dertweedelinie.Zjn eersteplan,
de Vereenigde Staten afgestaan,die daarvan om de vjandeljke ruiterj in eenehinderlaag
en van een van Mexico voor 10 millioen d0llarsverkregen gedeelte van Calitbrniëin1850
hetterritorium Nieuw-Mexicomaakten.Daarvan is in 1863 Arizona afgenomen.

te lokken, m isltlkte doordien de konstapels
te vroeg vuurden.Toen hield a'Haurits eene

toespraak t0tzjnetroepen,zond de schepen
naar zee en deed de brug afbreken,waarna

N ieuw old (Johannes Henricus),een ver- men zitlh van beidezjden gereed maakte t0t
diensteljk Nederlandsch opvoedkundige,ge- den strjd.
boren te Gerkesklooster den liden November
De Aartshertog van oostenrjk had zjn le1737, studeerde te Groningellen te Utrecht, ger in 4 groote slaghoopen geplaatst metde
werd eerst predikant te Oldeboorn en daarna ruitertj op de vleugels en wilde den regter
te W arrega,tjverde met kracht voor de ver- vleugel der Nederlanders omtrekken. Toen

betering van hetonderwjs,werd in den aan- M aurits ditbespeurde,deed hj een oogenblik
vang dezer eeuw schoolopziener,schreefvan zjn legt
tr zöö plaatsen,dat de 3 liniën éche1775 af eene lange reeks van kinderboekles, lonsgewjs achter elkander stonden. Daarna
welke voor dien tjd eene ongemeene ver- w erden 2 stukken Op de duinen geplaatst,
dienste bezaten,en overleed den Bosten Junj waar zj later goedediensten bewezen,terwjl
1812.
graaf Lodewi;k zjne ruiterijvan den linker
N ieuwpoort,een stadje in W estvlaan- naar den regter vleugel overbragt.Het was
deren,teltn0g geen 4000 inw oners, doch is toen 31/2 uurna denmiddag?en daarLodevermaard door den gewigtigen slag, aldaar Yï/: ztjne kansschoonzag,deedhi
jeenaanval
geleverd den 2den Julj 1600 doorprins M av- op devjandeljkeruiterj.Destrjdontbrandde
HJ.
: op een togt,dien hj terverovering van nu algemeen en werd met hevigheid geduDuinkerken moeyt Ondernemen.Den lsten van

rende 4 uren volgehouden,waarna de Span-

die maand bereikte htjhet stadje,waar hj Jaarden de wjk namen en ruim 5300 gesneuzjn leger aan beide zjden van dehavensop- velden achterlieten.Meerdan ;00gevangenen,
Btelde,Denzelfden dag rukten de Spanjaarden onder w elke zich M endoza bevond,104 vaanm et 10000 man voetvolk en 1500 paarden dels, 3 kornetten en veelbagaadje vielen in
naar Oostende,zoodat de slag onvermtjdeltjk handjm deroverwinnaars.
werd. M anrits was er aanstonds op bedacht,
N leuw-R usland, in hetRussich Nowsslts/rty Keai,is een gedeelte van Zuid-Rusde strtjdplaats te kiezen en tjd te wiunen rp.
om zjn leger in slagorde te scharen. Daar land,hetwelk,doorKlein-Rusland,deZwarte
het gros zjner armee naar de noordzjde der Zee en de Zee van Azof omgeven, in het
haven moest overgebragt worden,ontvingen westen grenstaan deDnjestren in hetoosten
de schepen last om de haven te Ontruimen, aan het land der Donsche Kozakken,terwjl
terwjlgraafErnst Otz.
:ï-ïrran .
ltz.
v.
stdfzoptrok het de gouvernementen Jekaterinoslaw ,Chernaar de brug van Leënghem om er met 9
XI.

s0n en Taurië omvat.De naam Nieuw-Rus11
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land wordt in oëciéle stukken niet lneer ge- digte nevels, die zich echter niett0t in het
bezigd. Hj ontstond in devoorgaande eeuw, binnenlaud uitstrekken. De bevolking van
toen keizerin Elizabetk m et kracht de k0l0- Nieuw-sehotlandzonderKaapBretonbedroegin
nisatie der uitgebreide steppen begunstigde, 1871omstreeks310600enmetK aapBretonruim
zoodatSerben,Moldaviërs,W alachiërs?Hon- 386000zielen (waarbjmen n0geen paarduigaren,Polen,Zigeuners,Armeniërsenz.der- zend Indianen kan voegen)eniszeergemengd.
waartstrokken.Uitdatlandmeteenyed.eelte Een klein gedeelte van hen stamt af van de
van de Ukraine vormde Catharina 11 ln 1764 FranscheAcadiërs,dochditheeftveellndiaanseh
hetgouvernementNieuw-Rusland,doch na de bloedin zjneaderen.Een ander deelbestaat
inljving van deKrim strektedezenaam zich uitnakomelingen van koningsgezinde landverhuizers uit de voormalige Britschekoloniënin
uittqthetboven omschreven gebied.
N leuw-schotland OfNova Scpfic,eene Noord-Amerika,voorts uit Schotten, Engelprovincie van het Britsche rDominion o1'Ca- schen,leren en Duitschers.Tevorenwarener
nada''inNoord-Amerika,bestaatuithetschier- ookvelevoormaligenegerslaven,dochdezezjn
eiland van dien naam hetwelk door de 50 bjna allen naar Siërra Leone overgebragt.
Ned. mj1 breede landengte van Cobequid R.Katholieken en leden vanverschillendePr0(Chignecto) met Nieuw-Brunswjk verbonden testantsche Kerkgenootschappen leven er in
is, en uit het eiland Cape Breton, aan de onderlinge verdraagzaamheid. In de behoefte

oostzjdedooreenesmallestraatvandatschier- aan onderwjswordter voorzien (1871)door
eiland gescheiden.Tezamen hebben zj eene 1615openbarescholen met1620onderwjzers
oppervlakte van 1022 L geogr. mjl, van en bjna 93000 leerlingen,doch het schoolwelke 875 toebehooren aan het schiereiland. bezoek iser,geljkinhetalgemeenin Amerika,
Dit laatste is 460 Ned.mj1lang en 75- 100 zeer onregelmatig;daarenboven heeftm en er
Ned. mjl breed en wordt in het oosten en onderscheidene hoogere scholen.Ongeveerhet
zuiden bespoeld doordenAtlantischenOceaan, vierdedeelder bevolking houdtzich bezigm et
in het nooxdwesten doorde Fundybaai en in den landbouw ,en devisscherjisereen behet noorden door de Golf van St. Laurens. langrjketak van njverheid.De bodem bevat
De meestal steile kusten zjn door fjorden er:steenkolen,jzererts,goud,koper,giys,
diep ingesneden en van de 26 aldaar aanwe- molensteenen, enz.,doch de mjnontginnlng
ziye havensisdievan Halifax defraaisteen laat er veel te wenschen over.In hetalge-

velligste van yeheel Noord-A
.merika.In het meen is er de fabrieknjverheid van weinig
bekken der Mlna, welke zich uitstortin de

belang. Een spoorweg verbindt Halifax, de

Fundybaai,rjstdevloedt0teenelloogtevan hoofdstad van Nieuw.schotland, metNieuw21 Ned. el. Langs de kustvan den Atlanti- Brunswjk en met de Vereenigde Staten.De
schen Oceaan van Kaap Canso t0t aan Kaap voornaamste uitvoerartikelen zjn er:steenSable loopt een gordelvan heuvels,die over kolen visch, timmerhout, vee, boter,goud
eene breedte van 16- 80 Ned.mtjluitnaakt enz.,terwjler vooralmeel,suiker,theeenz.
kristailjn gesteente bestaat, dat weinig ge- w orden ingevoerd.
schikt is voor ontginning. De heuvels van
Nieuw -schotland met Kaap Bretonbehoort,
vulcanisch gesteente langs deFundybaay zjn zoûals wj reedszeiden!tothetrDominionof
steil.Steenkolen vindt men er in hetnoorde- Canada''. Aan het hoold van het bestunr beljk gesteelte des lands. Het binnenland is vindterzich een doordenStadhouder-generaal

heuvelachtig en ongemeen vruchtbaar. Men van Canadabenoemdelieutenant.governor,bjheeft er ultgestrekte w ouden van esschen, gestaan dooreen UitvoerendenRaad(Cabinet),
beuken, ahornen, berken en dennen!welke een Avetgevenden Raad van 21 en een Iluis
veel timm erhout levey'en. Hetsehierelland is van Afgevaardigden (Assembly)van 38 leden.
D e kust van Nieuw-Schotland is ontdekt
behoorljk besproeid en bezit talrjke meren
en rivieren. Totde eersten behoorthet R0s- door Sebastian Cabot,eenltaliaaninEngelsche
signolmeer,dat door de rivier de Mersey ge- dienst.De eerste kolonie w erd ergestichtdoor
meenschap heeft met de zee. Andere merk- de Franschen in 1604 en de tweede door de
waardige rivieren, meestal zich uitstortend Nederlanders te Annapolis in 1606, welke
in den Atlantischen Oceaan,zjn deSt.Mary, laatste in 1613 door de Engelschen is verde Clyde,de Middle River en Shubenacadle. w oest. Laatstgenoemden namen nu het land
Het klimaat komt in hetalgemeen met dat in bezit, doch stonden het in 1632 aan de
Van Canada overeen,maar is wegens de lig- Franschenaf,maarvermeesterdenhetwederom
ging des landsmeer afhankeljk van den in- in 1654, ten tjde va'
n Crommell.Na velerlei
vloed der zee, en wordt voor zeer gezond w isselingen viel het in 1713 voor goed aan
gehouden.Te Halifax is de gemiddeldeJaar- Engeland ten deel, dat zich echter eerst na
ljksche warmtegraad6,20C.(in Januarj- de overgave van Canada in hetongestoorde

5,20,in Julj 17,40).De winter iserguur, bezitdeslandskqn verbljdrn.
maar niet z00 lang als in Canada. Enkele
Nieuw -sibem sehe Ellanden of de
havens aan de west- en zuidkustbljven het Archipel van Laecltow, eene Russische eilanFeheeleJaarOpen,doch de haven van Pictou dengroepin de Noordeljke Ilszee,ten noorln de Northumberlandstraat is gewoonljk 4 den van Oost-siberië tusschen 71Oen76ON.B.,
maanden metjsbedekt.De lenteiserkort bestaatuit 3 grootere enonderscheidenekleine
en de zomer niet w arm ,maar de herfsteen eilanden, met eene gezamenljke oppervlakte
M ngenaam saizoen metbestendig weder.Aan van 1600 D geogr.mjl.Hetzuideljke eiland

Qe kusten verheFen zich des zomers weleens werd in 1760 doo1*den Jakoet Ettrçkan en
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de overigen werden eerstlater door de koop- Npordereiland heeft de gedaante eener hooglieden Laeehow (1761 en 1774) en Sannikow vlakte. Deze is verdeeld in 2 hoogvlaktenj

(1803 en 1805) ontdekt.Aldieeilanden zjn van welke eene lagere noordeljke zich ten
rotsachtig en onbewoond en nagenoeg hetge- noorden van de Haoerakigolfuitstrekten in
heeleJaarmetjsschotsenomringd,dochmerk- een uitgedoofden krater ten westen van de
waardig dooreen grooten rjkdom van mam- Eilandsbaai en vooral op de landengte van
m outhsbeenderen. Tegenw oordig begeeftmen Manoekaoe getuigenis geeftvan haren vulcazich van het vaste land op sleden derwaarts. nischen aard,e1z eene zuideljke gelegen is
Nieuw-zeeland is de naam van eenaan tusschen de Haoerakigolf en de Cookstraat,
de Britscheheerschappj onderworpenarchipel in haar midden het uitgebreide hoogland van
in de Stille Zuidzee en bestaat uit 2 groote W aikato bevattend met de rivier van dezen
en onderscheidene kleine eilanden.Hetnoor- naam en het m eer Taoepo.Alleen het meest

deljkste der beide groote eilandentdie tus- noordeljk gedeelte van het gebergte bevat
scben 34025'- 47017/Z B.en 166026'- 1780:6' leisteen,- alhetoverigeisvan vulcanischen
0.L.van Greenwich gelegen zjnjnameljk aard.Voortsverrjstaandenzuideljken Oever
hetNoordereiland (Ahinomaoei,Ika-a-mani), van het Taoepomeereen werkzame vulcaan,
strekt zich uit van het noord-noordoosten de Tongariro (bjna 2000 Ned.el hoog) en
naar het zuid-zuidwesten en is aan het zui- n0g zuideljkereen uitgedoofde,de Roeapaha
deljk uiteinde het breedst.Ilettweede,het (ruim 2800 Ned.elhoog,dehoogstebergvan
Middeneiland (Te-wahi Poenamoe)genaamd, het eiland).Het hoogland ten oosten van den
heeft eene rigting van het noordwesten naar bovenloop der W aikato,het Land der Meren
hetzuidwesten,enbeidergezamenljkeopper- (Lakedistrict),ismerkwaardigdoorzjnefraaje
vlaktebedraagtnagenoeg 5000 L geogr.mjl. m eren, groote geisers, Warm e bronnen en
D00r zjne ligging isdeze archipelvoorhet sljkvulkanen. Meer oostwaarts verheft zich
zeebalfrond hoogst merkwaardig.Men kan er

0P het eilaud W akari in de Plentybaaieen

gemakkrljk gemeenschap ont
lerhouden met n0g Werkzame vullrspuwende berg, en ten
Australie,met de Indische Zee en den At- Zuiden van den Tongariro een uitgedoofde,
lantischen Oceaan,en het land is grooten de Mount Egmont (2522 Ned. el hoog).Op
rjk genoeg, om zjne zelfstandigheld,zelfs het M iddeneiland is het gesteente meer een-

tegenover Australië,te handhaven.HetN00r- vormig en in 3 afdeelingen verdeeld.De11oordereiland heeft aan de oostkust eene reeks deljke bevat de woeste keten der Spencervan diepe,vaneilandenvoorzienebaajenmet bergen met den Franklin (ruim 3000 Ned.el
uitmuntendehavens,zooals:oroero,W angaroa, h00g). N0g verder noordwaarts verheftzich
de Eilandsbaai, W angarei,de groote Haoe- hetPelorusgebergte,- en in hetOosten eene
rakigolf met de Barriére-eilanden en met de bergstreek , in wier midden zich de hooge
havens van Auckland en W aihao,W itianga, toppen der Kaikoraketen verheFen,zooalsde
de Plentybaaimetde haven Taveranga,Hoea- Mount Odi
n (bjna 30q0 Ned.elhoog).Al
hoea,en de HawkebaaimetdehavenAhoeriri. die gebergten nemen een einde bj den HarHetzelfde geldt van de Cookstraat,welke de perpas,die de dalen derrivierenHoerroennoei

beide eilanden scheidt;diirliggen PortNï- en Taramakaoeverbindt,terwjltenzuidenvan

cholson aan de noordeljke,de Cloudybaai, dien pas, bj de bronnen van genoemde ride koningin Charlottesound,dePelorussound, vieren,de Nieuw-zeelandsche Alpen zichverde Admiraliteitsbaai en de Blindbaai met de heffen, welke zich zuidw estwaarts Over een
haven aan de Nelson aan de zuideljke kust. afstand Van 300 Ned. m .ijluitstrekken en
De oostkust van het Middeneiland is steilen gevaarten dragen ter hoogte vau 27D0en2800
veilig, doch bezit niet vele havcns, slechts Ned. el, w ier kruinen m et eeuwige sneeuw
Port Littleton, Akaroa en de Otagohaven. en met gletschers zjn bedekt,terwjlOp de
De westeljke kust derbeide eilanden is na- lagere gedeelten grassoorten en beukenboom en
genoog Van havens Verstoken, en de n00r- groejen. De hellingen zjn aan de westzjde

deljke, metzandduinen bedekt,heeft welis steil, maar aan de oostzjde zacht gloojend
waar groote, doch zeer ondiepe baajen,en en hier getooid met bevallige dalen,waarin
de bergachtige zuidkust heeft in het geheel prachtige rivieren zich t0t m eren uitbreiden.
geene havens,m etuitzondering van hetmeest De hoogste t0p is er de Mount C0ok (4024
zuideljk gedeelte; ten zuiden van hetMid- Ned. el hoogl met den Tasmangletscher,en
deneiland ligt heteiland Rakioera (Stewart). in hetnoordeljkgedeeltehebbendebergpassen

De
beidegrooteeilandenzjn zeerbergachtiy. eene hoogte van 900 t0t 1500 Ned. e1. De
Het gebergte bestaat er uit 2 deelen;hetztll- derde bergstreek van het Middeneiland is het

deljke deel, het Middeneiland en het zuid- hoogland van Otago met razige hoogvlakten
oosteljk gewestvanhetNoordereilandbedek- en dus voor de veeteeltbpzonder gesehikt.
kend# bestaat uit ketens van bezonkene
Het noordeljk gedeelte van Nietzw-zeeland
gesteenten, die zich aan de westzjde het lleefteen subtropisch klimaat,waarde regenhoogst en het steilst verheFen en naar den tjd den wintervervangt,en hetzuideljk geoostkantterrasgewjsafdalen.Hetnoordeljke deelte eeu gematigd klimaat. Dit isuit den
daarentegen bestaatuitvulcanischegesteenten; aard der zaak zeer geljkmatig en vochtig,
slechts op enkele plaatsen heeft men olldere

maar tevens zeer gezond en aangenaam.Het

leisteenvormingen metkojeren goud,terwjl vochtigstzjndewesteljkekusten.Dewinden

het zuideljk deel chromlum , koper en veel waajen er in het zomerhalfjaar meestaluit

goud bevat. Het vulcanisch gedeelte van het het zuiden en zuidoosten, en in het winter11*
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haltaar uit het noorden en noordwesten.De hieruit ontstond de hedendaagsche staatkungemiddelde jaarljksche warmte bedraagt in dige inrigting der Engelsche kolonie,w elke
Auckland 16,60,in Nelson 12,
80en inDunedin de gedaante heeft van een bondstaat.Zj is
10,90C. De fora heeft er een eigenaardig nameljk zamengesteld uitonderscheidenezelfvoorkomen; zj is een mengsel van Austra- standige gewesten,wieraantalreedst0tnegen
lische,tropisch-lndischeenZuid-Am erikaansche klom ,te weten 4 op hetNoordereiland(Auckgewassen,waarbj deeerstendeoverhandheb- land, Taranaki, Hawkebaai en W ellington)
ben. Het aantal plantensoorten bedraagt er en 5 op het Middeneiland (Nelson, Marlbovermoedeljk omstreeks 4000.T0t de meest rough,Canterbury,Mrestland en Otago).Een
eigenaardige behooren ereenpalmboom (Areca zesde, Southland, is vöör korten tjd met
sapida),defraajekauriden (Dammaraaustra- otago vereenigd.Elke provincieheefteendoor
lis),wier hollt t0t de belanjrjksteuktvoer- de bewonersgekozen bestuurder(superintenartikels behoort, en het Nleuw -zeelandsch dent)en eene eigenewetgevende vergadering
vlas(Phormium lenax).Debosschenvanzwaar voor plaatseljke aangelegenheid, terwjl de
hout OP het Noordereiland Vormen groene Engelstshe regéring een gouverneur over het
m assa S, Van kl
eurigebloem en verstoken;zj geheele land benoemt,dieuitzjnzetel(eerst
hebben doox de slingerplanten een tropisch te Auckland, thans te W ellington) meteen
voorkom en,maar zjn ongemeen stil,somber ministérie en een uit de vertegenwoordigers
en doodsch. op hetMiddeneiland bestaan zj van alle provinciën bestaand parlem ent de
hoofdzakeljk uit beukenboomen. M en heeft algemeene belangen behartigt. D eze kolonie
hier ook grazige gedeelten,terwjldeboom- heeft zich in de jongste Jaren door handel
looze plekken op hetNoordereilandmeestalbe- en njverheid verbazend ontwikkeld.In 1874
groeid zjn met eene soortvan varens (Pteris raam de men er de bevolking op omstreeks
esculenta), wier worteis te voren het voor- 300000 zielen; het omheinde bouw-en weinaamste voedselderinboorlingen waren.O0k land bedroeg er in 1873reedsbjna 11/:milde fauna van Nieuw-zeeland is zeer eigen- lioen Engelsche acres,en de kudden bestondommeljk. Er zjn geene andere zoogdieren den uit 111/: millioen schapen, 500000 rundan 2 yoorten van vleerm uizen en eene in- deren en 90000 paarden. De uitvoer had in
heemsche rat.De inboorlingen bezaten geene ditjaar eene waarde van 51/cen deinvoer
andere huisdieren dan den hond, en thans eene van 71/4 millioen pond sterling.Deinverkeeren er00k runderen en zwjnen in een komsten des lands bedroegen er (zonder de
wilden staat. M en heeft er daarentegen 200 opbrengst van verkoog van landerjen)bjna
soorten van vogels, die zich echter nietdoor 11
/cen deuitgavenrulm 2millioenpondsterpracht van vederen onderscheiden. M en ziet ling, terwjldeschuld derprovincien (meest
er voorts hagedissen,eene soortvan kikvor- voor aanleg van spoorwegen) in 1873 ruim

schen, en betrekkeljk weinig insecten, doch 121/2 millioen jond sterling beliep.Spoorwegen waren er ln 1875 gereed t0teene lengte
100 soorten van spinpen.
an 1080 Ned.mjl, en men had er 98 teleDe oorspronkeli
jke bevolkinç des lands, v
thans metden naam van inboorllngen (Ma0ri) graphische stations,676 lagere en 4 hoogere
bestempeld, behoort tot de m eestbegaafde scholen. Tot de bedrjven der inwoners beafdeelingen der Polynésiërs en onderscheidt hooren de lanbouw en vooralde veeteelt,alszich door dapperheid, verbonden metlist en mede visseherj en handel.Hetaantalbinnenwreedheid, door ierheid, hartstogteljkheid gekom en en uitgezeilde schepen bedroeg in
en vatbaarheid voorontw ikkeling.Haarzielen- 1875 ruim 1440 met eene laadruimte van
tal is doorgestadige oorlogen,kannibalismus 571000 ton.00k wordt er goud gedolven.
Een Nederlandsch zeeman, Abel TtuelJS,
en zi6kten, w elke laatsten er door de Eurodekte in 1642 de w estkust van NieuwPeanen worden versyxei
d,aanmerkeljk ver- ont
minderd en bedroeg ln 1874 om streeks 45500. Zeeland en gafdaaraan den naam van StatqnDe Maoribewoonden meerendeelshetNoorder- eilczltf, doch reeds in de l7deeeuw noemden
eiland,terwjlmen er op het M iddeneiland NederlandscheaardrjkskundigendatlandNova
slechts weinigen en deze bepaaldeljk bj de Zeelandia. Den 8sten Odober 1769 liet Cook
kust aantrof.Zj werden bestuurd doo1*een er op zjne eerstegronte reishet anker valgroot aantal opperhoofden, doch zonder een len, bezocht hetnojmaalsi
n 1773-17:4 en

zweem van staatsregeling,terwjlzj onder- voordederdemaalln 1777.Hj ontdekte de

ling aanhoudend oorlog voerden. D00r een
langdurig verkeer met de Europeanen hebben

straat) welke het Noorder- van het Zuidereiland scheidt en naar hem genoem d is,en
zj de Christeljke godsdienst en vele Euro- maakte zich bekend methet beloop derkust.
pésche gewoonten overgenomen, en thans, O0k knoopte hj betrekkingen aan met de
onder Engelands heerschappj, smelten zj' M aori.Eerstin 1814 evenwelvestigde erzich
meer en m eer m et de Europeanen te zamen eene kolonie, toen SamwëlM arsden er een
t0t één volk. Sedert 1814 hebberlEngelsche zendingsstation stichtte. Het vreedzame werk
Protestantsche en FranseheR.Katholiekezen- der zendelingen werd echter geruimen ttl;
delingen onder hen gearbeid en zoowelaan geschorst door bloedigeoorlogen derinwoners
het eten van menschenvleesch alsaan de bur- van het Noordereiland onder aanvoering van
geroorlogen een einde gemaakt. Nadat het Rongl.Na den dood van dezen (1828) klom
landin 1840 doorGroot-Brittanjeinbezitge- het aantal stations en dat der bekeerlingen.
nom en w as,vestigden er zich op dekustver- Er ontstonden scholen en hetkannibalismus
eenigingen van Engelsche landverhuizers,en nam een einde,terwjldeinwonerszich toe-
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legden op landbouw en veeteelt en allerlei 1824 doorHernnleger te Berljn en Geltnr
nuttige bedrjven.In 1839 zorld een genoot- te Schneeberg, gevolgd in 1825 door Gernschap van particulieren, de Nieuw-zeelaud- #pr.F te Mreenen.Thans bloei
t denieuwzil-

compagnie, zjne eerste expeditie derwaarts verfabricatie vooralte Berljn,in het land
en vestigde er de kolonie W ellington aan de

van Altena,te Iserlohn en in Hannover,als-

Cookstraat.Eindeljk werdin1840teW aitangi medein Frankrjk enEngeland(Birmingham).

door den Engelschen consulH obson een ver- Ilet wordt inzonderheid gebezigd t0tvervaardrag met de inboorlingen gesloten, waarna diging van tafelgereedschap,gewoonljk verNiellw-zeeland als eene zelfstandlge kolonie zilverd en ter markt gebragt onder denameq
der Britsche kroon werd erkend.Deqeschie- alfénide,argyroïde,argyrophaan,semilargentf
denis dierkolonie was aanvankeljk nletzeer alpaca, Peruviaansch en Chineesch zilver,
verkwikkend,totdat in 1847 sir Teorge Grey Christoiemetaalen electroplated.Hierendaar
t0t gouverneur w erd benoemd; deze onder- worden er munten van geslagen. Volgens
wierp de oproerige ingezetenen, bragt de Gersdov
f en Percy kan men bj de bereiding
twistende partjen t0t verzoening en ordende van nieuwzilver het nikkel door mangaan
het binnenlandsch bestuur. In 1853 werd er Vervangen.

eene zeervrjzinnigegrondwetvastgesteld.In
1857 echter kwamen de magtigste 3 stammen

derMaoriophetNoordereilandinopstand;zj

wilden zich niethûuden aan hetverdrag van
1840 en kozen het opperhoofd Potakan t0t

Nieuw-zuidw allis of Netv ,
%ld/lf
zl
cld.
v

noemde Cook in 1770 de door hem ontdekte
oostkust van hetvastelandvanAustralië.Toen

daarop deEngelsc,
hekoloniebjdehavenJacksongestichtwerd,gafmendiennaam aanlaatst-

koning.Hoofdzakeljk kwamen zj in verzet gemelde en aan het binnenland t0t aan 1350
tegen den verderen aankoop van land,en in 0.L.van Greenwitr
h.Laterzjnhetzuideljk,
1860 had er eene bloedige botsing plaats. westeljk en noordeljk gedeelte daarvan geSir George Grey begafzich in September1861 scheiden en t0tafzonderljkekoloniënverheten tweeden male alsgouverneurnaarNieuw- ven (Victoria,Zuid-Australiëen Queensland),

Zeeland, Om er de orde te herstellen.Intus- zoodat het hedendaagsche Nieuw-zuidwallis
schen Tias de hartstogt der Maoridoor eene ten zuiden dotll'de Murra'
y van Victoria,ten
harde bejegening vande zjdederEngelsehen westen door den lzllsten lengtegraadvanZuidnog m eer geprikkeld,zoodat er in 1863 een Australië en ten nogrden door den 29sten
oorlogontstond,dievooralinMTaikatowoedde. breedtegraadvanQueenslandgescheidenwordt.
De Maori,dool'generaalCameronuitdevlakte Zj heef
teeneOppervlaktevan 14513(/geogr.
verdreven? trokken naar hetgebergte en b0- mi.Jl. De kusten zjn steilen voorzlen van

den een heftigentegenstand.Zjwerden echter fraajehavens(Tw0f01d,Jevisbay,PortJackuit hunne versterkingen verjaagd, en door s0n en Port Stephens).Met betrekking t0t

het bezigen eener verstandige zachtmoedig- den bodem is het land in 2 deelen verdeeld;
heid werd in 1866 de rusthersteld.De mar- in hetoosten heeftmen de bergstreek m ethet
kies van Normanby bekleedt erthans(1877) Mfarragongebergto, de hoogvlakte van Monade betreklting van gouverneur.
r0e, het hoogland van Argyle,de Blaauwe
Nieuw zilver, 00k aryentaan, witkoper Bergen, het hoogland van Bathurst, de Lien packh n.
q genaamd,is eene legéring van verpoolketen,deLiverpoolPlainsenhethoogkoper, zink en nikkel.Om het te bereiden , land van Nieuw Engeland. Oostwaarts dalen
gebruikt m en die metalen in een f1.ln gemaak- de ketens der bergstreek steil naar de zee,
ten toestand en vermengtze in eensmeltkroes doch wjken qp onderscheideneplaatsenbcogszoodanig,dat de onder- en bovenlaag uitk0- gewjs aehterwaarts,waardooreene reeksvan
per bestaat,waarna men hetgeheelm etkool- kustvlakten ontstaat,die hetmeestontgonnen

poeder bedekt en bj het smelten met eene en hetf
ligtstbevolkt zjn en (vooxalde noorjzeren staafomroert.Men neemt voorde ver- deltjke)t0tde vruchtbaarste oorden deslands
schillende soorten van nieuwzilver de v01- behooren.Daarentegen heefthetgebergtenaax
gende verhoudingen van genoemde metalen: de zjde van hetbinnenland eenezachteglooiChineesch nieuwzilver26,3K .,36:8Z.,36,8N. Jing Het andere, westwaarts gelegene deel
Berljnsch prima
52 ,, 26 n :2 r bevathet laagland van de Murray en de DarX
secunda
59 n 30 r 11 n
X
tertia
63 m 31 p 6 p
Het nieuwzilver is nagenoeg zoo wit als
zilver en korrelig en hoekig op de breuk;het

ling en is grootendeelseene eenzam e,schaars
besproeide, m et digt strtlikgew as bedekte,
hier en daarvanrotsachtigeheuvelketensdoor-

snedene woestenj,waar men alleen in de
heeft een soorteltjk gewigtvan 7,18 t0t 8,
95, riviel'dalen vestigingen van herders aantreft.
is harder,m aar even z00 rekbaara1smessing, H et klimaat des lands isniet zeer Nvarnl en
zeervatbaarvoorpoltistinr,vetachtig ophet gezond,m aarongemeen droûg.Dejaarltjksche
gevoel, hotldt zich goed ln de lucht,w ordt hoeveelheid regen bedraagt te Sidney 1269
door zuren veel minder a'angetastdan koper Ned.streep.Langdurige droogten wisselen er
en messing en smelt btJsterke roodgloei- of vaak afm et geweldige stortregens,w elke de
btj het begin van witgloeihitte.Het kwam rivieren van hetbinnenland doenwassen,z00eerst vôôr 150 jaar uit China naar 0n?.we- dat uitgestrekte landen onder water worden
relddeel en w erd in 1776 door Engström ont- gezet. Dit heeft een eigenaardigen invloed
leed. Het vervaardigen van nieuwzilvetge- Op de gedaante derrivieren,diesomtjdsop

schiedde,og aanspoxing van hetgenootschap meren geljken en somtjds het voorkomen
terbevorderlng dernjverheid in Pruissen,in hebben van eene reek: v@n vjvers)welkq
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nieteensmetelkandexverbondenzjn.Devoor- Aan het hoofd der kolonie bevindt zich een
naamstezjninhetwesteljk gedeelte,zooalsde door de Engelsche regéring benoemde gouverM urray m et de M orumbidsl-l en de Darling neurjdie bj hetbesturen deralgemeeneaanmetde Namoy,de Castlereagh,de Maquarie gelegenheden wordt bjgestaan door een mi'ie en door een Parlementvan 2 Kam ers.
en de Bogan;in hetoosteljk gedeelteheeft nister
men slechts kortere kustrivieren, zooals de Men heefterde Engelschewetgeving,gewjShoalhaven de Hawkesbury de Hunter,de zigd naar plaatseljke omstandigheden. De
Hastings,de M acleay en de Clarence.

grond, voor zoover zic'h deze niet in handen

De Oorspronkeljke bevolking is erin het bevindtvanbepaaldeyersonen,isheteigendom
Frootste gedeelte deslandsreedsverdwenen; der kolonieen wordtlnhetopenbaarverkocht,
ln het door herders bewoonde gedeelte vindt maar tegen geen geringerprjsdan een pond
men n0g eenige inboorlingen, die in kleine

sterling he! acre,of ten behoeve der veeteelt

troeyen omdolen,ofbj eigenaarsvanktldden verpacht. De geldzaken bevinden er zich in
in dlenst zjn.HetaantalEurppésc,
he k0l0- een gunstigen toestand.In 1874 bedroegen de
nisten echterbedroegerin 1874bjna600000, inkomsten rtlim 31/:en de uitgaven n0ggeen

gedeelteljk nakomelingen van vrje landver- 3 millioen pond sterling,terwjldeinkomsten
huizers,gedeelteljk gedeporteerden,doch de vanhetvolgendejaar1000pondsterlinghooger
deportatie deraaarts heeft in 1856 een einde

werden geraam d. De openbare schuld, uit-

genomen.Zj houden zich hoofdzakeljk bezig sluitend voor den aanleg van spoorwegen ge-

m et de veeteelt, w aartoe dit land door kli- contracteerd,i
sbjna111/:millioenpondsterling.
maat,overvloed van grasen afw ezigheid van Erheerschteenevolkomenevrjheidvangodsroofdieren uitstekend geschikt is. Tegen het dienst, en in 1871 waren er 346000 Proteseindevan 1874 vond men erbtjna23millioen tanten, 15700 R.Kathölieken, 2400 Tsraëlieschapen,nagenoeg3millioenrunderen,346000 ten en 7500 Heidenen.Voor het onderwjs
paarden en 220000 zwjnen.Voorts Ontwik- wordt er veel gedaan; in 1871 bevonden er
kelterzich de landbouw,en t0tzjnevoort- zich 878 openbare scholen,eenige middelbare
brengselen behooren:tarwe,haver,gerst,maïs scholen en academiën en eene universiteit te
enz., doch de hoeveelheid is niet voldoende Sydney.
voor de behoeften der bevolking. 00k wint
N iévo (Ippolito),een Italiaansch dichter

men er in het noordeljk gedeelte wjn en geboren in 1832te Padua,nam van zjn18dl
suiker.De bodem leverter:goud,tin,koper Jaar at
'deel aan velerleizamenzweringen en
en vooralveelsteenkolen.Devisscherj iser w orstelingen en volgde de duizendtallen van
in den laatstentjdaanmerkeljk verminderd, Garibaldi, onder wien hj de betrekking van
doch de handel neemt er gestadig t0e en hoofdoëcierbekleedde,Opzjneexpeditienaar
wordtinzonderheid gedreven te Sydney,van- Marsala op Sicilië en kwam op zjn terugtogt
waar de goederen niet alleen naar Indië, bj de schipbreuk van derlTercules''Om bet
Mauritius en China, maar 0ok naar Europa leven (1861). Van zjne geschriften noemen
worden verzonden. In 1874 had de uitvoer wj: ,11 conte pecorajo'', - pAngelo di
eenewaarde van 91//sde en de invoer eenevan bontà'', - en pLe avventure de1 barone di
101/2pond sterling.In dehavensvan Nieuw- Nicastro'',- en vooralzjn voortreFeljk naZuidwallis verschenen in datJaar,zonder de gelaten rom an;rconfessionid'un ottuagenario
oorlogschepen en kustvaartuigen te rekenen, (1867, 2 dln)'',waarin men eene dichterljke
1033 schepenmeteeneruimtevan een1/:mil- beschrjving aantreft van den val der Venetilioen tonnen. De fabrieknjverheid is er van aansche oligarchie, van de belegering van
weinig beteekenis,maarbreidtzich tochgaan- Gentla en van de omwenteling te Napelsin
dew eg uit.In 1872warener:188korenmolensj 1820. O0k zjne lierdichten geven getuigenis
71 suikermolens, 6 lakenfabrieken,35 zeep- van zjne groote talenten.

fabriekenj44vleeschkokerjenenz.Daarenboven

worden te Sidney veel schepen gebouwd,en
deze stad is tevens het middelpuntvan den
kusthandel en van het stoombootverkeer met
de naburige havens.Toch is er grootgebrek
aan goede havens. Men heeft er spoorwegen
van Sidney naar Goulburn,van Sidney naar
Bathurst, van Newcastle naar M urrarundien
eene van Deniliquin naar M oarna aan de

Murray,welkelaatste in Junj 1875geopend
werd, met eene gezamenljke lengte van 703
Ned.mjl,terwjln0g 400 Ned.mjlin aanbouw zjn.Delengte dertelegraafdradenwas
in laatstvermeld Jaar bjna 12000Ned.mjl,

Nibvre,een binnenlandsch departementin

Frankrjk,gevormd van de voormaligeprovincie Nivernais en van gedeelten van 0rlô-

anaisen Gâtinais,grenstaandedepartementen

Loiret, Yonne, Cote d'Or, Sahne-et-tzoire,

Allieren Cher,en teltop bkna 124D geogr.
mjl340000 inwoners(1872).Hetlandishoog
en bergachtig, vooral in het oosten wegens
het Morvangebergte, de watgrscheiding tusschen de Loire en de Seine. In het westen

stroomt er de Loire met eenige zjrivieren,

en t0t hetstroomgebied van de Seine behoort
er de Yonne. Het klimaat is er in de dalen
gem atigd en gezond,m aar op de hoogvlakten
opk werd toen een onderzeesche kabelge- van het M prvangebergte koud en vochtig.D e
grond is er in het algemeen voor den landlegd van Sidney naar Nieuw-zeeland.
De staatsregeling is er ingerigt naar het bouw weinig geschikt,maartoch doordevljt
voorbeeld der Engelsche. H et land isin 105 der inw oners vruchtbaar gemaakt.De bouwcountiesverdeeld,terwjlmen erdaarenboven landen beslaan er321000,deweilanden90000,
2 districten heeft,die uitsluitend v00rdevee- de wjngaarden 10000,debosschen 198000en
teeltkestemdzjn,nameljkAlbertenW arrego. de heide- en groengronden 14000 Ned.bun-
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der.Men verbouwterhoofdzakeljk tarween Lomagebergte uit onderseheidene bronnen,
haver,alsmede gerst en rogge, schoon niet wier wateren zich reeds na eene l00p van 6
genoeg voor de behoeften der ingezetenen. Ned.mjlt0t eene rivierterbreedtevan 50
Anderelandbouwproducten zjner:aardappels, Ned.elvereenigen.Dezedoorstroomtin noordpeulvruchten,suikerwortels,hennep,enz.De oosteljkerigting hetlandschap Kankan,ontuitgestrekte bosschen leveren er veel timmer- vangtaan de linkerzjdedeTankissoensnelt
en brandhout, en o0k de veeteelt is er van voorbj Segoetwaar zj reeds eene breedte
groot belang.Demjnbouw verschafterveel heeft van 7 Ned.mjl.Hier wendt zj zich
steenkolen,voorts:jzererts,kalksteenengips, naar het oosten en daarna weder naar het
en m en heefter onderscheideneminerale bron- noordoosten, omsluit met hare armen het
nen.Men vindter:grootejzer-,porselein-en eiland Dsjenni(132Ned.mjllang),stroomt
faïencefabrieken,glasblazerjen,papiermolens, naarhet noorden enomsluitdaarnan0ggrooter
sulkerkokerjen,kaarsenmakerjen,lakenweve- eiland!den naam van Mayo ontvangend. Narjen,brandewjnstokerijen enloojerjen.Daar- dat ztlhierharen 100p heeftvoortgezetdoor
door ontstaat een levendige handel, welke het meer Debo, verdeelt zj zich voor de
doorgoede spoor-en watcrwegen- waarbj derde maalin 2 armen,om hetgrooteeiland
zich hetkanaalvan Nivernais bevindt- be- Dsjimballa(bjna 300 Ned.mjllang)tevorvorderd wordt.T0t de inrigtingen van onder- men.Dewesteljkearm draagthierdennaam
wjs behooren er:één lyce
'um ,2 eollèges,4 van W itte,en deoosteljke dien van Zwarte
middelbare en 480 lagere scholen, doc'
h de Riviel.,en op deplaats,waarzj zich vereebevolking bevindtzich op een lagen trap van nigenjishetlandvan talrjkezjrivierendoor-

ontwikkeling.Het departementis in 4 arron- sneden. Hetvervalvan wateris t0t die plek
dissem enten verdeeld, en de hoofdstad is t0e zo0 qeri
ng,dat het water der winterNevers.
regens,zlch aldaarindenomtrekvereeniqend,
vanhi
er
wel
ee
nsterugstroom tnaarhetzulden,
Niezen (Het),in hetLatjnstevnutatio,is
eene krampachtige reoexiebeweging deradem- tevens uitgestrekte weilanden bedekkend,en
halingsspieren. daardoor Ontstaande, dateen eerst na den regentjd zjn natuurljken l0op

prikkel,diede gevoelszenuwenvan hetsljm- hervat.Ten noorden van heteiland Kora(21
vliesvan den neustreft)zich voortplantnaar Ned.mjllang)wendtzich derivierplotseljk
de hersenen en vandaar op de bewegingsze- naarhetoosten,terwjleenkleinetakdevoorma-

nuwen derademhalingswerktuigen overgebragt ligerigtingvoortzetennaardehavenplaatsTim (gereiecteerd) wordt.Btjhetniezen volgtop boektoe snelt.Ten noorden vandenoostwaarts
eene diepe inadem ing eene korte, krachtige kronkelenden hoofdarm ligteenebreedevlakte,
uitademlng,waarbjde luchtstroom ,doorden in het binnenland dooreenereeks van duinen
n
eus yedreven?sljmdeeltjes met zich voert. begrensd.De rivier wordt hier door verschilEen elgenaardlge vorm van deze reiexiebe- lende volken metverschillende nam en,m aar
weging is de nleskramp,die zich vooralbj door de 'roearegs met dien van N'eghirreoe
zeer prikkelbare personen openbaart in een Of N'gir bestempeld, waaruit de naam van
aanhoudend niezen Men wekthetniezenwe1 Niger is ontstaan. Hare oevers bljven vlak

eens op btj hoofdpjn! d0fheid in het hoofd en zandigt0taan Bamba,maarzj zietveren vooralbj drenkellngen,om doorhevige volgenshare wateren t0t eene naauwerebedschokken de ademhaling teherstellen.Daartoe ding beperkt.Vervolgens vormtzj deKnie
kan men het sljmvlies van den neusmet een van Boerroem en w endtzich naar het zuidOSt0n, d0n Ilaam Val1 Ql10'r2 aallnomondj
vee
Nrje
pr
k
leni,
snnuaif
.en- O
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ake
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sof
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amenz
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dien zj tot aan hare delta behoudt.Boven
geslacht uit de familie der Ranunculaceën. gemelde Knie baant,zj een weg dooreene
Hetomvatéénlarigeofoverbljvendekruiden rotsachtigebergvlakteterhooytevan100Ned.
met vinspletige, filn verdeelde bladeren en elen vormt er de merkwaardlge stroomengte
eindstandige bloemen met eellgrooten,5-bla- Tossaie, waar zj slechts 130- 160 Ned. el
digen,als eene blûemkroon gekleurden kelk
en 5- 10 kleine, z-lippige bloembladen, voorts met 5- 10 zaâmgegroeide,gesnavelde
zaaddoozen en zwarte zaden Van de soorten

vermelden wjhete
l'
nfert
C
l'
eizl'Jgroen (N.dam ascena Z.
) m et een opgerigten stengel en
herhaaldvinspletigebladeren,terwjldebloem en door een veelbladig Omw indsel om geven
zjn,- en N.dtzfirt
zL.,waarvan hetzaad
onderden naam van zwartkomjnzaad inhet
zuiden vanEuropaalsspeeerjgebruiktwordt.

breed is. In het landschap Boerroem vormt

zj weder een groot aantal eilanden en zj
heeft er hier en daar eene breedte van 11
Ned. mjl. Hare bedding geljkt er op een

breed, m oerassig dal,door steile rotswanden
en hooge duinen omzoom d. W aar de rivier
nietover steile rotswanden naar beneden stort
ofzich tusschen rotsgevaarten moetheenwrin-

gen, snelt zj met middelmatigen spoed naar

het zuiden. Tot aan de plaats,waar de steden Garo en Sinder zich verheFen, is de

Deze laatste plantheeftblaauwe bloemen en bedding rotsachtig,terwjlde stroomversnelbehoort 0P somm ige plaatsen t0t de kw eek- lingen en klippen talrgker worden en de
planten.
moerassen aan den oever verdwjnen.MeerNiger (De)isde aanzienljkste rivier van malen splitst zich de stroom in verschillende
Midden.At
kika.Zj ontspringtvolgenshetal- armen en omvat langwerpige eilanden.Hare

gemeen gevoelenonderden naam vanDsjoliba snelheid bedraagthierongeveer11 Ned.mjl

ln hetbinnenland van Senegambië,inhetland- in hetuur.Bj gemelde stedenbezitdeNiger
schap Sankaran, op 90N.B., in het hooge onderscheidene eilanden en het geheele d&1,
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10.
-15Ned.mjlbreed,iszorgvuldigbebouwd van eenjverigen bevorderaarderglaven-emanen digt bevolkt. Verder naarbeneden is het cipatie,eene zorgvuldige opvoeding,bezocht
dal minder naauwkeurig afkebakend,totdat reeds vroeg m et een weldadig doelvele schobeneden den mond der Ssirba de bergketen

len, hospitalen en gestichten en vertoefde in

van BafeleaandeOostzgtlederrivierverrjst. 1851 eenige maanden in eene diaconessenVan Sinder verder benedenwaarts t0t aan inrigting te Kaiserswerth aan de Rjn. Na
Ssai bedraagthare breedte gemiddeld 1600- haarterugkeer in Engelandbesteedde zj een
2000 Ned.el,doch bj Ssaieene van slechts aanzienljk gedeelte van haar vermogen aan

650 Ned.el.Het hierop volgend gedeelte der de verbetering van de stichting voorgouverrivier, schoon door Munyo Pork bevaren,is nantes te Londen en onderscheiddezich vooral
minder goed bekend, doch van W ara at'is gedurende den Krimoorlog alsziekenverpleegzj beschreven door de gebroeders Lander, ster in de Engelschehospitalen te Skoetarien
die haar van den mond af t0t hiertoe be- Balaklava.Een kapitaalvan 50000 pond ster-

zochten.Onder91/20N.B.wendtzichderivier ling,in Engeland ten haren behoeve bjeennaarhetoost-zuidoosten en stroomtop500.L. gebragt,werd vol
gensharebegeertegebruikt
van Greenwich langs Rabba. Tot aan deze t0t ultbreiding van het St.Thomashospitaal
stad strekken dew aarnem ingen derEngelsche ter opleiding van ziekenverpleegsters. Zj
Niger-expedities zich uit. De bedding der schreef:gllints on hospitals(1859;3de druk,

rivier is er breed en begeleid dooreenevrj 186B)''en gNotes on nursing (1858;2dedruk,
hooge bergketen. Bj Egga kromt zj zich 1868()17.
rondom den Rennellberg (900 Ned. elho0gl N igra (Constantino cavaliére),een vernaar het zuiden en behoudtdeze rigting t0t diensteljk Italiaansch staatsman,geboren den
aan haren mond.op 71/:-80N.B.vormtzj 12denJunj 1827 bj Ivréa, trad in 1848 a18
een waterval ter hoogte van 360 Ned. e1. student ill de gelederen, streed dapper bj
Hierzjn hare oevers zeer schoon,metschil- Pastrengo, Santa Lucia, Calmosino en Riderachtige rotskegels en m et een weligen voli! wjdde zich vervolgens weder aan de
plantengroeiversierd.llithetOosten Ontvangt studle en Zag zich,ten gevolge van het bezj hierdeaanzienljkeBinue.Onder51/:0N.B. antwoorden eener prjsvraag, onder Azeglio
verdeelt zj zich in armen,welke àe delta bj het ministérie van BuitenlandscheZ>ken
van haren mond doorkronkelen en insluiten. geplaatst.Nadathj onder de leiding van CaNaar het zuidoosten stroomtde Bonny,naar epxr aan de onderhandelingen over de hanhet'westen de W ari, en de hoofdstroom in delsverdragen methetTolverbond,Engeland,
het midden draagtdan naam van Noen.W e- Oostenrjk,Frankrjk en Belgiëdeelgenomen
lige mangrovewotlden Omzoomen de talrjke had,vergezelde hjdienstaatsmanbj detogten
eilanden langsde zee ter plaatse,waar over des Konings naar Part
js en Londen in 1855
eene kustlengte van 600 Ned.mjlde Niger als secretaris en vertrok in 1856 als chefder
door middel van 20 monden hare wateren gezantschapskanselarj tergelegenheid van de

uitstort in den Atlantischen Oceaan (Golfvan Conferentie nogmaals naar Parjs. Carour beBenin).In den regentjd staan de deltalanden lastte hem voorts met het bestuur van ztsn

onderwater,en in hetdrooge saizoen stjgen kabinet, zoodat hj in alleplannen van dien
ergevaarljkeuitwasemingen omhoog.
staatsman werd ingewjd. In 1859 nam hj
De Niger derOuden lsqeenszinsdedoor deelaan de onderhandelingen overdenVrede
0nsbeschrevene rivier;PlinIwsen Ptolemaens van Ziirich.Van hier ging hi
.le
erst a1s zaakgaven dien naam aan de Oed Gir ten oosten gel
astigdeen vervolqensalsçevolmagtigdmivan de oase Toeat.In latere eeuwen werd nister van de Sardinlscherege'ring naar Parjs
door de handelsbetrekkingen der ârabieren en betoonde in denstrjdtusschen NapoleonIII
de kennis van de Njl weinig vermeerderd, e11 Carour overdeheerschappj inTtaliëgroote
en de m iddeneeuwen voegden ernieuwe dw a- schranderheid en gematigdheid. Door N i
gra
lingen btl.Een nieuw ttjdperk voordekennis te benoemen t0t Italiaansch gezant aan het
van deze rivier ontstond na de stichting van H0fder Tt
lilerieën op den lstecAugustus1861
hetAfrikaanschGcnootschap,bepaaldeljkdoor vervulde Victor ZI-CACVFJden laatsten wensch
de togten van Mungo Park en Laing,diede van den stervenden Cavour.Aldaarwas Niyra
eerste betrouw bare berigten leverden over de zeer gezien en behoorde t0t de gunstelingen
bronnen van de Niger,terwjlhaarbeneden- der Keizerin. Deze voorregten kwamen hem
100p n0g lang onbekend bleef.De eerste ver- uitmuntend te stade; hj werd ingewjd in
moedens omtrent haren mond werden geop- alle geheime plannen en door hem bragtNaperd ill1802 door Relchavd en in 1830 t0t poleonIIIztjne wenschen terkennisvanden
zekerheid gebragtdool*de gebroedersLander. Koning van Italië. 00k na den valvan het

Omtrent den benedenloop van deNigerzjn .Keizerrjk bleefhj te Parjs en werd eerst
wj belangrtjke mededeelingen verschuldigd na de aftreding van hetministérie M ingltettL
aan WczrfFl,en die benedenloop wordt tegen- (1876)naarPetersburg verpl
aatst.
woordig geregeld tot aan Rabba door Engelsche stoombooten bevaren.

N igritië, zie Roedan.
Nihilism us is de naam eener leer,die

N ightingale (MiBs Florence), bekend in Rusland voûral onder de hoogere standen

doorhare zelfopoFerttnde menschenliefde,gebpren te Florence in 1823 en de dochtervan
een Engelschen landbezitter ill H am pshire,
ontving van hare moeder, zelve de dochter

vele aanhangers telt, w elke den naam van
nikilisten drngen. D ie naam is afgeleid van

het Latjnsche woord nil
tLl(niets).Zj streven
naar vernietiging van de geschiedkuadige
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grondslagen dermaatschappjenzoekenzuiver dragen voor yaderlandsche geschiedenis en
materialistische of soeiaal-democratische 00g- oudheidkunde -(13 dlnl''
1 alsmede redacteur
merken te bereiken.Daarenboven beschouwen van .den pGelderschen Volksalmanak'' en
zj de wereld en hetleven uiteen pessimis- leverde een grootaantalopstellenintjdsehrif-

tisch oogpunt, a1s niet voor verbetering vat- ten.De senaat der hoogeschoolte Groningen
baar en alzoo als zonder waarde.Onder de benoemdehem eershalvet0tdoctorin deregten.
studenten vormden de Nihilisten geheime gePaulus .
Nj#o#*, een zoon van den v00rnootschappen, die echter na den aanslag op gaande en desgeljks een verdiensteljk ge-

het leven van keizer Aleœander 11 (4 April schied- en otldheidkundige. Hijwerd geboren
te Arnhem den 9den Augustus 1821,ontving
1865)opgespoord en onderdruktzjn.
Niïgata ofNilgata is eenesedert1860voor ziine opleiding in den boekhandelvanJoltannen
de Europeanen geopende haven van Japan. M ûllerte Amsterdam,werd in 1849adjunctZj heeft, wegens den gronten rjkdom van archivaris en na den dood Zilns vadersarchinuttige delfstoFen in haren omtrek, goede varis van Gelderland,terwjlhj tevensde
vooruitzigten,maar vervultt0tnu t0e in den betrekking van stedeljk archivarisvan Arnhandel eene zeer ondergeschikte r0l.In 1874 hem M'aarnam.Hj ordende de archieven te
hadde invoer er eenewaaràe van 2,2en de Ntjmegen,Hattem ,Doesborghen Doetinchem ,
uitvoer eene van 1,6 m illioen dollars.
van de heerljkheid Almeln, van het HuiB'

Nijenhuis (JohannesTiberiusB0de1),een Keppelenz.en overleed den QzstenNovember

,
verdiensteljk Nederlandsch geschiedkundige, 1867.Hjschreef:mEenGelderschreisje(1818)''
geboren te Amsterdam den z3sten November
1797,studeerde en promoveerde te Leiden in
de regten en werd deelgenoflt in de boekhandelaarsirma Luehtmans.Na de Ontbinding van
deze hield hj zich bezig m et letter-en g0schiedkundige studiu.14 0n verzamelde eene

,1Bericht aallgaande het oud archief der

stad Ntjmegen (1849)''
,- oDe Heeren en de
heerljkheid Keppel(1853)''q- mBjdragetnt
de geschiedenis van het voormalig Hof van

Geldel'
land(18554'',- pfltztvoornaamsteuitde
geschiedenis van Gelderland(1857,Qd1n)'',-

grooteboekerj.H!joverleed den8stenJanuarj ratalogus van de Openbare bibliotheek te
1872.Hj schreef:pDealgemeene kaartenvan A''
nhem (1858)'',- rrjdrekenkundigregister
de provincie Friesland,verzameld,beoordeeld vln oorkonden in het archief van Hattem
en geschiedkundig beschreven (met W .Eek- (1360)'', - rschets der lotgevallen van het
Ap#'
, 1846)''
, rropographische ljst der Bt.'ger-lfinderen-sveeshuisteNjmegen(1860)'',
Inventarisvanhetoudarchiefdergemeente
plaatsbeschrjvingen van het koningrjk der
,'
Nederlallden (1862)'
:, rBibliorraphie der ArIhem (1864)'',- olnventaris van het 0ud
plaatsbeschrt
lvingen van het konlngrjk der arclief der gemeente Doesburg (1865)'', Nederlanden (1868)''

een rsllpplement''en

Ko,t overzicht van het oud provinciaalar-

Table des matières'' op de mArchives''van
Groen van Trizztsfdrdr,- en werkte medetot
de zamenstelling van het rRepertorium der
verhandelingen en bjdragen betrt
afende de

chief van Gelderland (1865)'',- en mlnventaris van het oud archiefder gem eente Doe-

tinchem (1867)'',benevens opstellen in tjdschriften.

geschiedenis des Vaderlands enz.(1863)5'.
Nijl (De) is uit een geschiedkundig 00gNijhoF.onderdezen naam vermeldenwij: punt eene van de merkwaardigste rlvieren
Lgaak Anne X#t
9een verdiensteli-jk Ne- onzer aarde, tevens eene van de langste en
#'
derlandsch geschiedkundige.Hi
jwerd geboren van die van Afrika de grootste ofwelligt op

teArnhem den 26stenJulj 179à,ontvingzjne ééne na de grootste,daar de Congo n0g niet
opleiding te Gorinchem en te Leeuwarden en
vestigde zich als boekhandelaar in zjne geboprteplaats, waar ht
j met velerlei wetenschagpeljke comm issiën en sedert 1829 met
hetlnventariséren van onderscheidene Geldersche archieven werd belast.Yo0r hetordenen

geheel bekend is. Reeds Her6dot'
us betuigt,

dat Egypte een geschenk is van de Njl,
wier Jaarli
lksche overstrooming dat land der
oudste beschaving te voprschjn riep.Devraag
naar haren oorsprflng hield reeds de oude
Grieken en Romeinen bezig en het rzoeken

van dat te Culemborg ontving hj van den derbronnen vande Njl(caputNiliquaererel''
Koning de groote goude medaille van ver- wasreeds een spreekwobrd geworden,om iets
dienste. Reeds in 1816 werd ht
j provinciaal aan te duiden,watniet te vinden w as. T0t
archivaris van Gelderland en bekleedde die 1863 echter kon men het groote raadsel der
betrekking t0t aan zt
jn dood,op den zosten natuur,den oorsprong van de Ntjl.enkelbeJunj1863.Hjschreefeen aantalschpolboekles studéren op de kaarten van Pt6lemaeus.Op
over reken-en aardrjkskunde,rMWandelingen eenevoortreFeljkewjzebeschrjftEraiosthenen
ineengedeeltevanGelderland(1820enlaterl'', den l00p van deze rivier metalhare kronke-

gtderAlgemeeneGeschiedenis
plfortoverzi

lingen van 17ON.B.t0t aan haren mond,en

van Pölitz (1823)1',- ostatistiekebeschrtjving op dekaarten van Agathodaemon!bjder'
ravan Gelderland (1826)'',- nGedenkwaardig- fels''van Ptôlemaeus gevoegd,zlen wjeene
heden uitde geschiedenis van Gelderland enz. juiste voorstelling van deS-vormige kronke(1851- 1862,6 dln)'',- rDe vrede,in 1648 ling der rivier in Nubië.Ptôlemaewnwist,dat
te Munster gesloten, herdacht in Nederland de regter hoofdarm , nameljk de Blaauwe
jl, afkomstig was van het TBanameer in
(1848)//?- rHetkloosterBethlehem ofBiel- Ni
he
im bj Doetinchem (1853),,,- rwryjjjem en Aàessinië,en Strabokendederegterzjrivier
@@
ekeneur
Zpne omst
rerdact
(18
en
54)''! - en sedert 1837 vandeW itteNjlonder90N.B.DeOudenstrekW &S jjP
**

ultgever van de pBg** ten hunnekennisn0g verdernMrdenevenaar

110

NIR .

uitdoordeexpeditie,welkekeizerNerouitrustte eens door belemmerd wordt. Verschillende
en dielangsdeW itteNjlvoorwaartstoogt0t aan haren zoom gevestigde stammen geven
aan hetmeerN0,waarde Gazellenrivier.zich haar hi
er verschillende namen. Van de zjmet de Njlvereenigt.Ptôlemaens (125jaren rivieren,welkezich hiermethaarvereenigen,

na Chr.) eindeljk was ermedebekendtdat vermelden wj deAJimetde Dslemid en de
de W itte Njl haren oorsprong neemt uit Rohl, die na een l00p van 520 en 6;0 Ned.
eenigemeren 0g hetzuiderhalfrond.omtrent mj1door boschrjke berg-enheuvelstreken,
het bronnengebled van den oosteljken tak door poelen en moerassen hare wateren naar
der rivier, de Blaauwe Njl,had men reeds de hoofdrivier brengen. Op 70 N.B.verdeelt
in de eerste eeuwen Onzer tjdrekening v01- zieh deze en zendt er de GiraFerivier 00st-

doende inlichtingen ontvangen van Cosmas
Jzktfïcoy?lezlx.
s/dq:. De overlevering omtrent den
oorsprong van de Bahr el Asrek in het
Tsanameer werd bevestigd door Portugésche
zendelingen,die in de lideeeuw in Abessinië
toefden, m aar geraakte zoozeer in vergetelheid,dat de SchotBruee tegen heteinde der
'
voorgaande eeuw a1s ontdekker der bron van

de Blaauwe Njl geht
lldigd werd.Eerst in

1839 begon men ernstig te denken aan eene

ontdekklng der bronnen van de W itte Njl.
M el
temed H.Ji zond eene expeditie uit,welke

waarts, welke zieh eerst op 90 10'weder

methaar vereenigt.Op 9021'bereikt zj het
meer N0 (Gazellenmeer), een Ondiepen met
riet enz.begroeiden waterplas,een vergader-

bak van de omringende wateren, nameljk
van die uit het land der Dinka, Bongo,
Niam-Niam en Dar Fôrtit.Zj worden afgevoerd doûrderivierenDjaoe,Tondj,MolnAoel,
Geddi, Djoer, Dembo, Koeroe enz.,welke
zich allen in de Gazellenrivier uitstorten. op
9016'N.B.ontvangt de Njlop den regter
oever de waterrjke Sobat, wier bovenloop

t0t op 60 33'N.B.zuidwaartstrok,terwtjl n0g onbekend is. Zeer langzaam , methare

eenetweede,waaraan de Franschen Arnaud,
Sabatier en Thilbault, alsmede de Duitscher
Ikrdinand W erne deelnamen,in 1841 t0t o1)
50 N.B.doordrong. Onderscheidene reizigers
zochten voorts uit het nûorden die bronnen

armen onderscheidene eilanden en bankenvan
waterplanten Omvattend, zet nu de hoofd-

rivier (hier Bahr.sjilloek ofNim en bj de
Noeba Iri geheeten) haren 100p tusschen
sljkerige Oevers naar hetnoordoosten voort.
)vertebereiken,maarhetraadselbleefn0g altjd Eerstbeneden HelletKaka(4O8'N.B.
onopgelost, totdat het in 1863 aan de En- schjntin den DslebelTeffafan deeersteheu-

gelsche reizigers Spekeen Grantgelukte,de ve1 weder aan haren zoom. W eldra beginnen
groote Njlmeren te vinden,welkethansa1s de oeverlanden te rjzen, de steenachtige
de bronnen van de Njlworden aangemerkt. hoogvlakten van Takale en Kordofan ten
Volgens de onderstellingy welke thans alge- w esten en andere hoogvlakten ten oosten
m een gekoesterd wordt, komt de Bahr el naderen t0t de rivier;de diepe k0m van het
Abiad of W itte Njlop 2030'N.B.uithet Afrikaansche binnenland beefthare grens beMw oetan-ofAlbertm eer en verdeeltzichkort reikt, en de rivier, door de Arabieren Bahr
daarna (volgens de nieuwste ontdekkingen elAbiad genaamd,spoedt zich tusschen rots-

vanden oversteGordon)in2armen,vanwelke wanden meteen aanzienltjk vervalvan water
de breedste en redds vroeger bekende noord- naar hetnoorden.Bj Chartoem neemtna het
waarts vloeit,terwjl de pas Ontdekte naar ontvangen van de BahrelAzrek haar bovenhet noordwesten kronkelt en door Gordon

l0op een einde. H et verval van de W itte

vereenzelvigd wordt met de Dslemid (zie
onder).Nadat de hoofdarm hetmeer verlaten
heeft, vormt hj onderscheidene stroomversnellingen.Hier naderen aan de westzjde het

Nj1 van het Albertmeer t0t aan Chartoem

bedraagt452 Ned.el.Genoemd meerligt830,
Gondokoro 465 en Chartoem 378 Ned. el
boven de Oppervlakte der zee. Veel aanzien-

Koekagebergte met de Gniri-piek en aan de

ljker daarentegen is het verval van water
oostzjde de Madi-keten mettoppen terhoogte van den tweeden hoofdarm. Deze, Bahr el

van 2400 N ed. el. Nadat de rivier uithet Azrek of de Bltauwe rivier geheeten, ontzuidoosten de waterrjke Asoea,wierbron- springt onder den naam van Abai uit een

nen n0g onbekend zjn, opgenomen heeft,
vormtzj overeene lengtevan 110 Ned.mj1
talrjke stroomversnellingen en watenallen
(de laatsten bj Dsliamoedsjen Makedo),z00dat zj niet verder bevaarbaar isdan t0t40
6'N.B. Daarop stroomtzj dooreeneruime
dalvlakte langs Lado (5O1'N.B.j de nieuwe
vestingderEgyptenaren),tegenoverhetvoormalig zendelingen- en handelsstation Gondokoro,en bereikt vervolgenseene zachtnoord-

waarts gloojende vlakte. Beneden den laatsten watervalheeft zj eerstnog een sterken
Btroom ; weldra echter wordt zj kalmer,de
rotsen aan den oever verdwjnen, talrjke
armen omsluiten lage, zandige eilanden, en
de oevers zjn metriet,kreupelhouten boomen

moeras in het Abessinisch landschap Maitsja

ter hoogte van 2600 Ned.elboven de oppervlakte der zee, vloeit nool'd-en nûordwestwaarts naar het 'rsanameer, vormt onderscheidene watervallen, stroomt met snellen
lo0p door genoemd meer en ontvangtdaarna

eerst eene zuidoosteljke,daarna eene zuideljke en eindoljk eene westeljke en noordwesteljke rigting, zoodat zj eene groote
schroeijn beschrt
jften naeenaanmerkeljken
omweg weder nadert t0t hare bron. Gedurig
stort ztl zich over rotswanden naar beneden
en behoudt alzoo het karakter van een berg-

stroom , totdat ztl van den noordwesteljken

zoom van het'Abessinisch hoogland in de
lagere bergstreek Fasogl en vervolgens in

begroeid,en de wateren zoozeer doorweven het Nubische laagland afdaalt, om zich bj
v&n waterplanten) dat de seheepvaarter we1 Chartoem met de hoofdrivier te vereenigen,
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nadat zj metdewateren van onderscheidene isthans de éénige bevaarbare arnA der rivier,
zjrivieren isverrjkt.Haarvervalvan water doch begint xaeeren xaeerteverzanden.Beide
van het Tsanameer t0t Chartoem bedraagt
1481 Ned. e1, daar eerstgemeld meer ter
hoogte van 1859 Ned.elgelegen is.VanChartoem benedenwaarts t0t aan haren mond
neemtde vereenigde stroom ,14breedtegraden

armen waren in de dagen der oudheid van
minder belang,dan de Pelusische mond ten
opsten en de Canobische ten westen,tusschen
welke n0g 5 andere m onden gelegen waren.

Aldie armen ztjn in onzen tjd verzand,en
doorloopend, geene andere zjrivier op dan over hetgeheelheeft de benedenloop van de
l aanmerkeljke veranderingen ondergaan.
de Atbara (Takazzé),dieuithetzuidoosten Nj
van Nt
lbië derwaartssnelt.De Njlvolgtvan Van groot belang voor den Egyptischen hanChartoem af eerst eene noordeljke,daarna del is het Mahmoedieh-kanaal,zieh van den
eene zuidwesteltjke en eindeltjk wedereene ltosette-arrn bj Rahmanyeh naar Alexandrië
noordeljke rigting.Nabj den 20stenbreedte- uitstrekkend.Van Chartoem t0taan de Midgraad door aanzienljke berggevaarten in dellandsehe Zee heeft de Njleenelengtevan
haren loop belemmerd,wendt zj zich,nadat ongeveer 1900 Ned.mj1,doch haar w ater-

zj het eiland Mograt gevormd heeft,mettal- vervalis aldaar,in verhouding t0tdelengte,
rjke watervallen naar hetzuidwesten,kron- niet groot. D e geheele stroomontwikkeling
kelt door de bergstreken Dar Monassir en van deNjlwordtgescha'
top 6270 Ned.mjl

Dar Sjeikhieh langsdewoestjn Baloeda,en (waarvan ongeveer 5200 bevaarbaar is); zj

w endt zic,h eerst west-en dan weder noord- is dus zo() lang a1s de Jantsekiang, maar
waarts, de Ntlbische woestjn besproejend. nietz0o lang als de Amazonenrivier.
Vandaar snelt zj noordwaarts met afwjkin- Een der merkwaardigste verschjnselen,
gen,eerst naar het noord-nooxdoosten en dan welke de Njl oplevert, is baar regelmatig
naar het noord-noordwesten. Zj vloeiteerst wassen en dalen. De periodieke regens,die
door een breed en vrtlchtbaar dal,waarzj zich over hethoogland van Abessinieen over
wederom watervallen (cataracten) vormt tOt de keerkringslanden van Afkika uitstorten,

aan WadiHalfa (191/:-200N.B.
).Danvolgt zjn oorzaak,datderivieroverharen geheehet land tusschen de beide eerste cataracten, len 100p t0taan de Zee op bepaaldetjden
waar de Njlbedding eene gleufin den zan- klim t, en dit heeft in Egypte Omstreeks het
digen bodem is.Bj den noordeljksten water- midden van Augustus in zoodanige mate

valtusschen Philae en Assoean,overschrjdt plaats,dat hetland in alle rigtingen rt
ikeljk
zj,tusschen granietwanden besloten en een wordt besproeid.ln het midden van Septemgroot aantal eilanden vormend, de grenzen

ber Oftegen heteinde van diemaand bereikt

van Egypte (240N.B.) en stroomtmeteen het water den hoogsten stand en begint in
kalmen 100p enalseenezegenbrengendenrivier Octoberallengstedalen.Gedurende dien tjd
over eene lengte van 710 Ned. mjlnoord- is het water rood ten gevolge van medeçewaarts.Bj Theben heeftztleenebreedtevan sleepte aardaehtige deeltles. Do0r hetbezln400en bj Sioetvan840 Ned.el.Haarvrucllt- ken van hetNjlslib wordtde grond hooger,
baar dal,door de Arabieren de Tellgenaamd

het dal meer effen en de uitgebreidheid van

en gemiddeld 15 Ned.mjlbreed,isbegrensd hetlandgrooter.Aan degrenzenvanEgïpte
door 2bergketens.Deoosteljkeis zeer steil bj Aspoean begint deriviertegen hetelnde
en draagt diensvolgens den naam van Dsje- van Juntj te klimmen,en in hetbegin van
belMokattam (Steile Rotswand),het landtot Julj wordt eene verhooging van den wateraan de Roode Zee bedekkend,doch de w es- stand bj Caïro waargenomen.Op heteiland
teljke,op hetgrondgebied van Libïeverrj- Rhoda bj laatstgenoemde stad bevindt zich
zend, heeft naar de zjde der rivler eene een Njlmeter;deze is erreedsin 847 door
zachte gloojing.Ditdalishetengstin Opper- khalif M otewakkil geplaatst en staat er 0nEgypte (Saïd), het voormalige Thebaïs, en der de hoede van een opzigter, die van 1
aldaar m etde bouwvallen van Thebenbedekt. Julj afdageljks dewaterhoogtewaarneemt
In M idden-Egypte wordt het een weinig en in de stad doet bekenflm aken.Tot eene
wjder, doch is op de breedste plek slechts behoorljke overstrooming wordt gevorderd,
22 Ned.mjlbreed.Van hier afechter wjkt dat de Njlmeter 22 graden (eene hoogte van
de Libysche heuvelreeks meer en meer ach- 10 Ned.el)aanwjst.Klimt hetwaterhooger
terwaarts, terwjl de Oosteljke bj Caïro in dan veroorzaakt hetverwoestingen,- bljft

de Deltavlakteafdaalt.Vjfurenyaansbene- het lager, dan ishetnietvoldoendet0tbeden Caïro verdeeltzich voortsderlvier,welke

sproejlng van alle velden.Men schatde0phier 3 Ned.mjlbreed is,in 2 hoofdarmen: hooging, welke de Delta door de slibbezinvan deze snelt de een noordwaarts,om zich

king erlangt op 1 Ned. palm in eene eeuw .

bj Damiate in zee uittestorten,terwjlde Bj klimmendeverhooging zaldebesproejing
andere,zich noordaestw aarts wendend,haar op den duuz bezwaren ontmoeten, tenzj
bjRosette bereikt.Deze tweearmenOmslui- 00k de bedding van de Njl eene hoogere
ten de vermaarde Delta,een driehoek,wiens ligging erlangt. Het verschil tusschen den
basis langs de zeekust eene lengte heeftvan hoogsten en laagsten waterstand bj Caïro

113 Ned.mjl,terwjldewesteljkezjde148 bedraagt doorgaans 73/4 Ned.el,bj Theben
en de oosteljke 155 Ned.mjllanr is.De 12,en bj Assoean 16.W anneerde rivierin

Njlarm, die zich naar Damiate ultstrekt, het laatst van Septemberhaarhoogsten stand
heeft slechts weinige eilanden e11 eene bed- bereikt heeft, bljft zj 2 of 3 weken op deding terbreedte van 100t0t700 Ned.el;hj zelfde hoogte) en in het laatst van Odober
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begint zj eerst snel daarna langzamer te Riponwatervallen,welke4 Ned.elhoo:zjn
dalen. Deze daling duurt voort t0t in de Als eene diepe rivier meteene breedte van
tweede helftvan Mei.
550- 650 Ned.el,zoodat zj zelfsvoorden
De Njlhad van ouds niet slechts op de Great-Eastern'' bevaarbaar zou wezen, zet
bebnuwing van den grond. maar o0k op de zj,gedeelteljk metrietbegroeid,haren100p
staatsregeling der inwoners een belangrk'ken voort in eene noordwesteljkerigting en verinvloed.Daar devrlchtbaarheidvandengrûnd
zich nietverderuitstrekte dan hareoverstroolning,zagen zich de ingezetenen gedwongen,
om het zwervend leven vaarwel te zeggen
en vaste woningen te stichten aan hareoevers.
De scheepvaartbevorderde hetverkeer en de

breedt zich op 1*30/ t0t een meer, dat in
1874 door Lohq bevaren en met den naam

grenzen beveiligden het land in groote m ate

Greenwich de Murchisonwatervallen en stort

van Ibrahim paqjameer bestempeld werd.Tusschen de bergen van Oenjorovervolgtnu de
Victoria.Njl verder haren weg, erlangt op
2*15/N.B., bj de Karoemawatervallenteene
woestjnen aan de oosttljke en westeljke westeljke rigting, vormt op 32O 0.L.van

tegen de aanvallen der vjanden,zoodatwj zich uit in het noordoosteljk uiteinde van
hier de gunstige voorwaarden vervuld zien het Mwoetanmeer. Enkel het zuidwesteljk
voor eenevroegtjdige volksontwikkeling.De gedeelte van dit laatste is n0g nietnaauwNt
jl,van wierslib men huizenbouwde,wier keurig bekend.H0e verhetzich uitstrektnaar
w ater men dronk ,w erd de slagaderdeslands hetzuidwesten, werd n0gnietmetjuistheid
de heilige rivier,welke bj de oude Egypte- bepaald,- in elk gevalt0t aan den evenaar,
naren als eene godheid gehtzldigd en door de terwjl zjn noordeljk uiteinde gelegen is op
kunstvaardige Grieken in beeldhotlwwerk 2028/N.B.Baker bereikte hetden 14denMaart
voorgesteld werd, zooals bljkt uit de prach- 1864 op 1020/N.B. bj Vacovia en zag van
tige Njlgroep in het Vaticaan.
eene verhevenheid (460 Ned. el h00g) ten

Nijlm eren ofBronnen t,
J4 deFW.Reeds westen der uitgestrekte watervlakte bergen

op de kaart van den Alexandrjnschen geo- ter hoogte van 3000 Ned. el. Volgens hem
graaf l/tôlez4aeus vinden wj de Njlvoorge- ligt dat meer 830 Ned. el boven de oppersteld als ontspringende uit 2 groote m eren, vlakte der zee.Na dien tjd werd deze plas
welke onder den evenaar gelegen zi
jn. Eén t0tin 1876 door geen Europeaan bezocht,en
Van deze draagt den naam Van Aleer der n0g altjd koestarde men eeni
gen twjfel,of
W atervallen en hetandere dien van Meer der de Njlaldaar ontsprong.Toen de Egyptische
Krokodillen. Eerst in den Joncsten tt
jd is regéring in 1874 den Engelschen kolonel

door de ontdekkingen van Speke, Baker, Gordon metde verovering derlanden aan den
Stanley enz.deJuistheid van die voorsteïling bovenloop van de W itte Njlen aan de Nj1boven allen twjfelverheven.Hetisgebleken, meren belastte,werd aanstondshetvoornemen
dat de Njlde afvoerrivierisvan hetoeke- opgevat,Om hetM woetanmeernaauwkeuriger
rewe (Victoria Nyansal-- en van het Mwoe- te onderzoeken; doch eerst in 1876 gelukte
tan- of Loetan-tAlbert Nyanzsl-meer. Het het aan een oë cier van Gordon, aan den

eerste werd den 4den Augustus 1858 aan zjn
zuideljk uiteinde, bj Moeansa? door Speke
ontdekt en vervolgens door dezen en Grant
in 1861- 1862 verderonderzocht,eneindeljk
doorRtanley van Januarj t0tMei1875 langs
zjnen geheelen oeverbevaren.Hetstrekt zich

Italiaan Romolo Geydi,de BahrelDqjebelop

hier en daar m oerassig is,ontwaart men op

W i1 men echter eene der rivieren, welke

te varen, hare komst uit het M woetanm eer
te bevestigen en dit laatste,m etuitzondering

van het zuidwesteljk gedeelte, langs den

oever te onderzoeken. Volgens Gassi strekt

hetzich uit t0t0035/N.B.,doch hetznideljk
uiteindeligtongetwjfeld digterbjdenevenaar,
daar reeds vöör Gassi de Am erikaan Rtanley het den llden Januarj 1875 bereikte op
0025'N.B. Volgens de Jongste mededeelingen
en heeft metzjnetalrjkeeilanden eene uit- ishet 22; Ned.mjllang en 97 breed.Liggen
gebreidheid van 1525 D geogr.mjl (ruim 0ok n04 vel
ebjzonderheden omtrentde Njl2% maalzo0 groot als Nederland).Terwjl meren ln het duister, toch zjn wj zoover
dewesteljkeoever,doorKaragweenOeganda gekomen,datmen het17eeuwen-oudeNj1begrensd,meerendeelsvlak en de noordeljke bronnenraadsel als opgelost mag beschouwen.
uit van 0*45'N.B. tot 2050/Z.B. en van
31030' tot 35O0.L. van Greenwich,verheft
zich volgens Stanley 1160 en volgens Speke
1140 Ned. el boven de oppervlakte der zee,

den oosteljken zoom hoogebergen,die zich zich in het Oekerewemeer uitstorten als de
in den Madsjta ter hoogte van meexdan 2100 bron van de Ntjlbeschouwen,dan komtdie
Ned.elverileFen.Het Oekerewemeerwordt eert0e aan deSlimjoe,welke op 50Z.B.in
d00r onderscheidene rivieren gevoed, en de Oenjamwesiontspxi
ngt.
aanzienljkstevan deze isde Slimijoe,welke Nijlpaard (Hippopôtamus é.)of rirlruit llet zuiden kpmt. Uit het oosten komen paard is de naam van een geslachtvan zoogde Roeana, M ara, Mori, Gori en Jagama, dierell uit de orde der Gepaardteenigen (Aren de grootste uithetw esten isde Kitangoele tiodadyla) en uit de familie der Obesa TII.
:L.
(Kagera). De afvoerrivier, door Speke den metslechtséénesoort!namelgk H.- 'Aisil.
Q8sten Julj 1862 ontdeltt, ligtop den noo1*
- H et is een plomp dler meteen langen,dikdeljken oever in het landschap Oesoga en opgezwollen snuit, een langwerpig,log,dik
heeft den naam van Victoria-Njl ontvangen. en nagenoeg onbehaard ligchaam ,een in het
Zj komt uit d.
e Napoleonbaai en vormt midden neerhangenden buik, betrekkeljk
aanstonds bP* het verlaten van het meer de korte pooten, 4 hoeven aan elken voet en
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een knrtenj dunnen, aan het uiteinde met er in 1678 den vrede sloten,- de Heidenborstels bezetten staart.ln elke kaak bevin- sche kapellen op hetValkhof,- en degroote
den zich 2ot'3 snjtanden,éénhoektand en of St. Stevenskerk uit het laatst der 13de
7 maaltanden. De gekromde hoektanden der eeuw , met het praalgraf van Catltarina el4

cnderkaak worden btj oude dieren van het Bourbon, de gemalin van Adolf,hertog ran
manneljkgeslachtweleens8Ned.palm lang, Gelder, en overleden in 1469. Voorts heeft
maar steken niet uit boven den snuit. Het
dier wordt 4 Ned.el lang, maar nietmeer
dan 1,7 Ned.elhoog en heeft eene eigenaardige donkerbruine kleur,welke aan de bene-

men hier 4 R.Katholieke en eenige Protestanten kerken,eengjmnasium ,eenegemeente-

ljkehoogerebtlrgerschool,eenkrankzinnigengestits
ht en onderseheidenefabrïeken.- Njdenzjdelichteris.metbruin-enblaauwachtige megen iseene zeeroude stad,waarschjnljk
vldkken. Onder de huid, die door groeven het Noviomagum van Julil
u OJ:,
sJr en het
als in schubben is verdeeld,ligteene vetlaag Oppidum Batavorum ot' Batavodurum Van
tex dikte van 8- 16 Ned. duim .M en vihdt Tâoitus. Na Aken was zj de meestgeliefde
het in alle groote rivieren en meren van het verbljtylaatsvan KaeeldeGrootetdieereen

Afrikaansch binnenland,doch in de Njlniet yaleis,hetValkhof,stichtte.Zj vielin 1585
hooger dan tot den 15den breedtegraad.Het ln handen der Spanjaardent werd in 1589
v:rlaat slechts zelden bet water, hetwelk
echter nu en dan geschiedt,om zichOp zandbanken in de z0n te koesteren en des nachts
om zich metgras en bladeren te verzadigen.
Het leidt 0en gezellig leven!isbj dag l0g
en traag, des uachts levendlg, zwemt goed

vruchteloos belegerd door M aarten dczzdzlk en
is in 1591 door prins M anvits veroverd.In

1672 werd zj bemagtigd door Turenne,doch
2 jaar later door de Franschen ontruimd.
Deze deden in 1702 een aanslag op de stad,
doeh te vergeefs,maar maakten zich in 1794

grjptallesaan watzich beweegtop zjn van haar meester.Weleerwaszj eene vrje
terwjlhetgroote massa'splantenvertrapten thans n0g den naam van hetltjk van Njen

pad. om die reden is het zeer gevaarljk, rtjksstad, en haar voormalig gebied draagt
vernielt. Hetverm orzelt runderen)gaat voor megon.

den mensch nietuitden weg en zjnewot
lde

Nijverheid (industrie). Men geeftdezen

strekt zich zelfs uitt0tschepen van middel- naam aan alle werkzaambeden, welke de
bare grootte.Hetwjfjebrengtindenaanvang waarde der donl.de natuurgeleverdeqrond4an den regentjd een jong ter wereld en stoFen verhoogen en dus langs tetthnlschen
beschermt hetmet alde kracht der zeltbpof- weg de stot'veredelen,zioh alzoo Onderseheifering. M en vangt het dier in kuilen ot'm et dende vanzoodanigeverrigtingen,waardûorde
harpoenen,wanteen bukskogeldringtnaauwe- voortbrengselen der natuur gewonnenworden,

ljks dogr zjne huid.Zjn vleesch en vetis zooais: land- en mjnboaw ,veeteelt,boscheetbaar en zjne tong behoort in gerookten cultuur,visscherj enjagt.ln meerbeperkten
gtaat t0t de lekkerjen.Van de huid maal
tt zin geeft men den naam van njverheidaan
men zweepen en de tanden w orden a1s ivoor allen fabriekarbeid? zoodat de tàbriekonder-

'
verwerkt. Jonge njlpaarden kan men met nemers weleens njvei
heidsmannen genoemd
koemelk grootbrengenqzj gewennen spoedig worden.De njverheid van een land w ordt
aan de menschen en zjn meermalen naar eensdeels bepaald door zjne natuurljkelig-

Europa overgebragt.ReedsdeRomeinendeden ging met betrekking tOt de grondstoFen,de

er naar Rome vervoeren en in den tjd van beweegkracht (water), de brandstof en de
Bnmmod'as werden er 5 in den circusgedood. middelen van verkeer, doeh anderdeels door

In onzedayen vindtmen erin dedierentui- den ontwikkelingstoestand zijner inwoners,
nen, bjv. ln dien te Amsterdam.De inboor- de aanw ezige werkkracht en geldmiddelen,

lingen beschouwen ze a1s kinderen der hel den ondernemingsgeest,de wetten,hetonder-

en niet door Allah geschapen.- H.vgtbr wjs en de betrekkingen met hetbuitenland.
Cur. uit het diluvium in M ldden- en Zuld- Daaxûp rust dan ûok hetverschilvan werkEuropa verschilde slechts w einig van het zaamheden op het gebied der njverheid in
hedendaagsch Njlpaard; doch men ontmoet verschillende landen.W aar vexschillende voln0g andere fossiele soorten in de tertiaire
vormingen van Oost-lndië.

ken Ofook burgersvanhetzelfdevolk dezelfde

takken van njverheid aankweeken, za1door

Nijmegen,gewoonljkNimwegengenaamd, den handel eene internationale of nationale

is eene bevallig gelegen stad en arrondissementshoofdplaatsindeNederlandscheprovincie
Gelderland,op den linkeroevervandeW aal,
ter plaatse waar devoormalige gierbrugthans

mededinging ontstaan,welke hoogstvoordeeliir is V00r de verbruikers.Daarbj verkeert
dat oord in de gunstigste omstandigheden,
Ypaar de grondstoFen en beweegkrachten
dooreen spoorwegbrng vervangen wordt.Zj voorhanden en de werkkrachten goedkoop

verrjst er aan de helling van den Huner-of zjn.De betl-ekkingen methetbuitenland ztjn
Hunnerberg,doorgaans Hoenderberggeheeten, voort
s van het grootste gewigty waar men
en telt met hare aanhoorigheden omstreeks de gr
ondstof der njverheld van elders moet
23000 zielen.Te voren was ztjeene vesting. aanvoeren , alsm ede VO0r den afzet der verEen spoorweg verbindt haar met Cleef,en
een na%r Arnhem is in aanbouw. T0t de
merkwaardige gebouwen behooren er het
antieke stadhuis met eene zaal,waar zich
de beeldtenissen bevinden derafgezanten,die

vaardigdevoorwerpen.De aanvoer van grondstoFen uit het buitenland kan door oorlog
w orden belemm erd,en dat zulk een toestand

een noodlottigen invloed op de njverbeid
heeft,is vooralin Engeland gebleken in den
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tjdvandenAmerikaanschenburgeroorlog,ter- worden.Hetbestuurdaarvan berustbj eene
wj1degewensehteafzetkanverhinderdworden afdeeling van hetministérie van Koophandel.
door hooge invoerregten, alsmede dooreene
DenjverhBidbeleeftinonzedageneentjdperk
vermeerderde mededinging. H0e m eer takken van rensachtige ontwikkeling,waartoe vooral
van njverheid in een land bloejen,deste hetbezigen van stoom alsbeweegkrachtheeft
geringer is hetgevaar van dergeljke stoor- medegewerkt.Sommigevakken vannjverheid
nissen.Vergeten wj voorts niet, dat deze hebben door technische uitvindingen eene belaatste 00k we1ontstaan door werkstaking.
langrjke herscheppingondergaan.W jvermelEen onmisbare grondslag voorelkenjver- den slechts de bewerking van staalvolgens
heidsonderneming iskapitaal.Ditis volstrekt
en het scheikundig bereiden van
noodig voor de stichting van gebouwen,voor aniline-en alizarineverwen. Voorts heefthet
het aankoopen van w erkttligen,grondstolen aanl
eygen vanspoorwegeneeneaanmerkelkke
enz., alsmede t0tbetalinq derarbeidsloonen. uitbrelding gegeven aan hetOnderling verkeer

Vandaardatdenjverheidzlchgewoonljk eerst der volken.De hooge vlugt der njverheid
dan ontwikkeltin eenlandofgewest,wanneer werd Op harebeurtde bron van talrjkeverlandbouw en veeteelt eraan debewonerseene schjnselen op sociaalgebied,- van de 0pzekere mate van welvaart hebben bezorgd.
Men ziet echter 00k wel,dat kapitaalbezit-

rigting van banken en van velerleigenootschappen,- vaneeneyezegendeopbeurlngvan

tendenjverheidsmannen vanelderskomen en den stand der werklleden, - van vereenizich vestigen, waar de omstandigheden den gingen van deze en van de afkondiging van

doorhen gekozen tak vannjverheidhetmeest wetten,die hetwelzjn van den werkmanen
begunstigenq z00 werden in Overjsselvele van zjne kinderen inbescherming nemen,-

plaatsen van Twente om den lagen stand der voorts van tentoonstellingen enz.
arbeidsloonen, - z00 werden in Gronipgen
Nijverheidsgewassen noemtmenplande Veenkoloniën om den aardappelbouw be- ten,diebelangrjke grondstoFen leveren voor

gunstigdemiddelpuntenvannjverheid.Immers de industrie. Het plantenrjk is eene onuitopverrena nietalle fabrieken werden erdoor putteljke voorraadschl
lur van allerlei voor-

ingezetenen opgerigt.

w erpen,welket0tbevredigingvan'smenschen

De vraag,ofde Staatdoornjverheidson- behoeftenkunnen dienen.Hierbjbekleedende
dernemingen als mededinger der ingezetenen talrjkehoutsoorten den eerstenrang;zjworkan optreden - 'tgeen oogenschjnljk om den a1s timmerhout en t0t vervaardiging van
de onuitputteljke hulpmiddelen,die hem ten velerlei voorwerpen gebezigd. M en m aakt
dienstestaan,zeervoordeeligschjnt- ,moet drinknappen enz.van onderscheidnne vrucht-

in het algemeen ontkennend worden beantwoord. Immers het bureaucratiscb staatsbestuurisverstoken val)de energie,de voortvarendheid,de scherpzinnigheid,waardoorzich
de belangstellende fabriekeigenaar onder-

schalen, en het harde zaad van Phytelephas
macrocarpa w ordt a1s ivoor verwerkt. S0m m ige houtsoorten kan men spljten en evenals
buigzame twjgen t0t vlechtw erk gebruiken,
vooraldestengelsvancalamussoorten,Spaansch
scheidt.Deze jvert vooreen zuinig beheer, riet, het halmaehtig blad van esparto-gras
voor verbetering van zjn bedrjf,voorvelerlei (Stipa tenacissima),de bladeren van Carludowinsten, en dit alles is in den regel den vi
capalmata (v00rPanamahûeden)enz.Buiqstaatsambtenaar, die eene vaste bezoldiging zame draden levert de bast van planten,d1e
geniet, onverschillig. Zelfs zal deze zich er spinbare vezelsbevatten,zooals:vlas,hennep
veelalvoorw achten om door hetverlatenvan enz.,alsmede de zachte plantenharen,bjv.
den oudensleurzichonnoodigemoejeljkheden van het katoen, w elke te zam en de grondop den hals te halen. Niettemin is er ééne stoFen leveren voor spinnerjen en weverjen.
npverheidszaak,dienaar hetalgemeen gevoe- Zjn de geweven stoffen versleten, dan gaan
len door den Staat moet behartigd worden, zj als lompen naar de papiermolens;maar de
nameljk deposterj en detelegrayhie.Ofde klimmende behoefte aan papier heeft 0ns0ok
Staat spoorwegenaanleggenen bezltten moet, reedsgenoodzaakt,ditregtstreeksuitplantaardan welofhj een enanderaan particulieren dige stoFen te bereiden, waartoe hout, esm oet overlaten, is eene vraag, waarop t0t parto-gras en stroo het meestgeschiktzjn.
nu t0egeenbeslissendantwoordgeyevenwerd. Vele planten kunnen dienen t0thetvullenvan
Veel hangt hier van de Omstandlgheden af; matrassen en zittingen. 0ok maaktmen geditisevenwel zeker,datde Staatzich buiten bruik van scheikundige eigensehappen der
dien aanleg moet houden, wanneer daarin planten;te voren verbrandde men groote hoedoor yarticulieren naareisch wordtvoorzien. veelheden hout,om uit de asch koolzure kali

Sommlge takken van kunstnjverheid,zooals te bekomenj en is deze tak van njverheid
het vervaardigen van gobelinsen vaneenebe- thans o0k verdwenen, toch verzamelt men

paalde soort van porselein (Sèvres) zjn in
Frankrjk in handen van denStaat,diedaarmede echter geen stoFeljk voordeel, maar
aanmoediging der kunstbeoogt.InveleStaten
echter heeft men om de aanzienljke winst
tabaks-en zoutmonopolie,- het eerste bjv.
in Frankrtjk,hetlaatstein Pruissen.DePruis-

n0g groote hoe7eelheden wier (Laminaria digitata),om uitde aseh van deze plantiodium
af te scheiden. Voorts dienen hgutvezels ter
bereiding van zuxingzuur en ook wel van

spiritus;van aardappelen verkrjgtmen meel,
stroop en moutwjn,en ook anderevoedingsplanten zjn tegeljk industrieplanten,bepaalsische Staat bezit onderBcheidene inrigtingen deljk rogge en gerst.Belangrjk is voorts de
V3n njverheid,Nçaarjzeren staalvervierkt suikernjverheid,waarvoor hetsuikerriet,de
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suikerwortel en de suikerahorn de grondstof bezigt men nikkelerts bevattend magneetkiey
leveren. onderscheidene gewassen geven olie of zwavelkies,alsmedekobaltspjsen bjpro-

(bjv.koolzaad,beukels,Oljven,kokosnnten
enz.),andere harsen,zooalsdepjnboom,de
Dammara australis en deZuid-Amerikaansche
copalbpom (Hymenaea courbaril).Belangrjk
zjnwjdersveleqeurigegewassen,waaruitmen
w elriekende olièn weet te halen,alsmede de
getah-pertsla-en kaoetsjoekboomen,wierverdiktmelksapdenjverheid uitnemendtestade
komt.Ook ontleenen wj onderscheideneverfstoffen aan hetplantenrjk,en erzjn voortbrengselen uit het plantenrjk,welke eerst
eene fabriekmatige behandeling ondergaan
vöördat zj ter bevrediging onzer behoeften
geschikt zjn, zooals devoortbrengselen van
den wjnstok, van den cacaoboom ,van de
tabaksplant enz. De njverheidsplanten worden gedeelteljk verbouwd en groejen gedeelteljk in hetwild.In hetlaatstegevalwordt
gewoonljk weinig zorg gedragen voor haar
behoud. Sederter beboefte ontstond aan chinineen getah-pertsja,zjn deboomen,welke
die stoFen opleveren! op eene bedenkeljke
wjze in aantalvermlnderd.Men mag echter
onderstellen,dathet gevaar van uitroejing

ducten derkopersmelterjent0thetverkrjgen
van nikkel.ook bruinsteen en magneetjzersteen bevatten weleens nikkel,en men kan
aannemen,dat50 Ned.pond jzergemiddeld
7 Ned.wigtjesnikkelen kobaltbevat.Nikkelertsen geàruikt men in zuiveren toestand
Zeer zelden t0t het verkrjgen van ni
kkel,
w ant gewoonljk zjn de nikkelertsen met
andere ertsen of m et zandige zelfstandigheden vermengd.Hieruit bekomtmen nikkel
langs den droogen ofnatten weg en 0ok wel

eene kopernikkellegéring.HetOxyde,bjdeze

bewerking het laatst verkregen, w ordt met
roggem eelvermengd,m et water t0t een taai
deeg gekneed en t0t kleinedobbelsteenen ge-

vormd,welkemen metijngemaaktek0(
)1in
kroezen ()fcylindersverwarmt.Daarbjwûrdt
het nikkeloxydule gereduceerd)en weltege-

makkeljker naarmate er meer koperin aanwezig is.Z00 ontstaandeteerlingenmetzjden
ter hoogte van één Ned. duim , welke als

t
eerlingnikkelindenhandelkomenen94-990/0
nikkel bevatten. Het smelten van nikkel in
grootehoeveelhedenheefteigenaardigebezwa-

door kweeking zalworden verhoed,waartoe ren en is eerst in den Jongsten tjd gelukt.
men op Java d00r den aanleg van kinaplan- Uit de kopersmelterjen komt het rosetten-

tagesthansrredspogingen aanwendt.
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NMverheldsscholen zjn zoodanige, k
waar toekomstige njverheidsondernemers men zuiver nikkel door het op te lossen in
hunne opleiding ontvangen,zooalsde '
rwent- salpeterzuur, de oplossing te verdampen,ze
scheindustrie-en handelsschoolmets-jarigen met water uitte trekken,metzwavelwateréursus te Ensehedé, ofscholen:waar werk- stofneêrt
e slaan,tefltréren,teverdamgen,
lieden theoretisch en practisch worden 0n- neêr te slaan met zuringzuur, en hetzurlng-

derwezen in verschillende vakken van njver- zuurnikkeloxyduletegloejenbuitengemeen-

heid.Reeds in de voorgaande eeuw w erden schap met de dampkringslucht Nikkelsmelt
dezelaatste in Dtlitschland gestichten aan de eerstbj zeergrootehitte;hetisdanz0owit
lagere school verbonden,doch later daarvan als zilver m et eeneietsgeletint,zeerglanzig,
gescheiden. 00k in 0ns Vaderland heef'
t men vrj hard,en zeer rekbaar.Hetwordtdoor
op volkrjke plaatsen,bjv.in Amsterdam , den magneet aangetrokken en is zelfmagneRotterdam ,Leeuwarden,Groningen,Veendam tisch.Zjnsoorteljk gewigtis8,
8-9,2enzjn

enz. njverheids- ofambachtsscholen,zoowel verbindingsgewigt 58,8. Het geljkt uit een
theoretische a1s practische.Op deeerstewordt scheikundig oogpunt veel op jzerj maar is
uitbreiding gegeven aan de hoofdvakken van sterker en beter bestand tegen den invloed
het lager onderwjs, en men voegt daarbj van lucht en water.Bj verwarming loopthet
teekenen, werktuig-, natuur-en scheikunde, aan,evenalsstaal; hetlaat zich zonder aan-

terwjlmen zich op depxactischehoofdzakeljk
bepaalt bj het timmeren,verwen en smeden.
Te Amsterdam bestaat voorts eene bloejende
njverheidsschoolvo'
ormeisles.
Nikkel (Ni)is een metaal,hetwelk men
in gedegen toestand als jzernikkelen phosphorjzernikkel in meteoorjzeraantreft,met
zwavelverbonden als nikkel-ofhaarkies(met

merkeljke oxydatie gloejend smeden en wordt

door zoutzuur en salpeterzuur slechtsw einig,
doch door salpeterzuurdes te sterkeraange-

tast.Zjne Oplossingen zjn groen en bevatten

nikkeloxydulezout of chlorure.-uit eene oplossing van zwavelzuur nikkelamm onium
wordt het nikkel door middelVan eellgalvanischen stroom als een zilverwit, glanzend metaal afgescheiden. Van de zuurstofverbindingen van nikkelkentmeneenoxydule

64,8% nikkel),- metarsenik alsroodnikkelkies (met440/0 nikkel)en als witnikkelkies
(
met28,20/0nikkel),- metarsenikenzwavel (Ni0)eneen oxyde(Nic0s).Hetnikkeldient
als nikkelglans, metantimonium als anti- schier uitsluitend tot legéringen, vooral ter
moniumnikkel (met 31,
40/0 nikkel),- met bereiding van nieuwzilver,t0thetmetnikkel

antimonium en zwavelals nikkelantim onium- bedekken van jzeren andere metalen en t0t
kies (met 27,60/0 nikkel),- metzwavelen het vervaardigen van sommige verfstoFen.
jzeralstjzernikkelkies(met220/0nikkel),als De geheele nikkelproductiebedraagtongeveer
bismuth-nikkelkies, als kiezelzuur nikkelin 950000 Ned.pond. Het heeft zjn naam ont-

Rewdanskies(met12,60/0nikkel),a1sarsenig- vangen van demjnwexkers,dieuithetfraaje
zuur nikkel, als koolzuur nikkel, en daar- ertskoperhoopten teverkrjgen,doch bj de
enboven in spjskobalt (tot350/0 nikkel)en verjdeling dierhoop daaraanden scheldnaam

in kobalt-ertsen in het algemeen. Dikwjls van kopernikkel gaven.Het nikkelwerd het
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eerst a1s zuiver metaalverkregen door Cron- velzure alkaliën lichtgroene dubbelzouten en
dfd#din 1751.
m et overtollig amm oniak donkerblM uwe,in

Van denikkelertsen,diewj reedsgrooten- watergemakkeljk en inalkoholnietoplosbare
deelB hebben opgenoemd vermelden wj nog kristallen van zwavelzuurnikkelam monium .
het volgende:nikkelarsenikkiesofnikkelglans
behoort t0t de kiezels, kristalliseert in het
tessexale stelsel? maar bevindtzich veelalin
een ongekristalllseerden,korreligen toestand,
is zilverkleurig in het staalgraauw spelende,
met eene hardheid van 5,5,bestaat uit zwa-

velnikkel met arseniknikkel (NiS:,NiA%) en

-

Salpeterzuurnikkelvûrmtsmaragdgroene,

00k in alkoholoplosbare zuilen, welke bj
verwarming Oxyde en eindeljk oxyduleachterlaten. - Basiseh koolzuur nikkel wordt
gevonden a1s nikkelsmaragd en slaat neêr uit
oplosbare nikkelzouten doorkoolzure alkaliën
in de gedaante van een appelgroen poeder.-

wordt in den Harz en eldersgevonden;nikkelantimonjwmkies ofnikkelantimoniumglans

Het phosphorzure nikkelgroen,Op dergeljke

de waterhoudende cbalcieten en vertoontzich
in kleine,korte, haaxvormige,kristallen en
o0k w e1ongekristalliseerd, is appelgroen t0t
groenachtig wit, beeft eene hardheid van
2- 2,,,bestaat uitarsenikzuur nikkeloxydule

geet'
t voorts m et 330/0 jzer eene legéring,

wjze verkr6gen,islichtgroen,wordtbt)roodheeft dergeljke eigenschappen en bestaatuit gloeihitte geelen levert eene voortreFeljke
zwavelnikkel met antimoniumnikkel (NiSc, verfstof(hetnikkelgeel).
Nisbi)en is vooralin hetW esterwald aanwe- Van onderscheidene nikkelleglringen hebben
zig;- nékkelbloem ofnikkel-oker behoortt0t wj onderNieuwzilverreedsgesproken.Nikkel

welkeevenzoorekbaarisalsjzer!maarmlnder blootgesteld aan oxydatie.Nlkkelkoper-

legéringen worden dikwjlsgebezigdt0tmuntmetaal. De munten der Indisch-Grieksche

(NisAsgO8+ 8H2O)en wordt in vemcheidene koningen E'
tdhydemus (20U vôôr Chr.),PanDuitschegebergten gevonden;- ennikkelkies taleon (150) en Ayâtltoeles (150) bestaan uit
nf haarkies behoort totde kiezels,kristalli- 770/0 koper,20i
/o nikkelen 30/0 jzer,tin?
seertrhomboëdrisch in naald-ofhaarvormige kobalt en zwavel In Duitschland en Belgiè

kristallen,isgeela1smessing,somtjdsbont heet'
t men koperen mullten met 250/0, in
ofgrjsaangeloopen,heefteenehardheidvan Noord.Amerika met120/0 nikkel,en sommige
3?s,bestaat uitzwavelnikkel(Ni8)en bevindt Zw itserscbe munten hebben ook een nikkel-

zlch in Duitschland, Zweden en Noord-Ame- gehal
te (met koper en zilver)van 10-200/0.
rika.
Het tiers-argent bestaat uit 27,560/0 zilver,

Nikkeloœydule(NiO)ontstaat bj het gloei- 59,::0/0 koyer.9,srO/a zink en 3,420/0nikkel.
Jen van nikkelhydroxydule,koolzuuren sal- Eene legérlng van 500/0 koper 250/0tin en
?
eterzuur nikkel,is groenachtig grjster
,slo
st 250/0 nikkel geljkt op staal,iszeerhard,
ln zuren op en wordtdoor k001en wa,
tof heett een helderen klank en wordt door de
gereduceerd.Bj hetverhitten van nikkelhou- dampkringsltlcht en doorzwavelwaterstofniet
dende koperertsen vertoonthet zich in zw art- aangetast.
N ikolajew ,eene oorlogshaven en koopgrjze,metaalglanzende odaëders,en bj eene
geringe verwarming in de opene lucbt gaat stad in het Rtlssische gouvernem ent Cherson)
het over in zwartnikkeloxyde (NicOa)thet- ligt op een schiereiland,door de Boeg en de

welk zich bj hoogeren warmtegraad wederom

Ingoelgevormd,40 Ned.mjlvan den l
zitloop

verdeeltinnikketoxyduleen zuarstof.Kaliloog van eerstgenoemde in de Zwarte Zee.Zj bedoet uitnikkeloxydulezouten appelgroen nik- staat uit 4 wi
jken, well
te met eenige voorkelhydroxydule neêrslaan (NiOH:O2),dat,in steden een m ilitair gouvernem ent uitm aken.

ammoniak opgelost,zjde ontbindt.
Zj is de zetelvan hethoofdkommando der
Nikkeloœydulezonten zjn in watervrjen toe- Tsjernomorisehe vloot! van het beheer der
stand meestalgeelen in een waterhoudenden
groen. Het sulfaat,nitraat en chlorurelossen

vuurtorensaan de Zwarte Zee en de Zeevan
Azow ,van consuls van onderseheidevreemde

gemakkeljk 0p,maar hetphosphaatenboraat mogendheden, en teltbjna 83000 inwoners
zjn onoplosbaar.Deoplosbarereagéren zuur (1875),terwjlhaar aantalin devoorsteden
en ontbinden zich btjhetgloejen.Ammoniak 70000 bedraagt.De stad is regelmatig aangemaakt de oplossing troebelen geeftin overmaat eene blaauw e vloeistof. Koolzure alkaliën doen een lichtgroen, basisch carbonaat
neêrslaan. Zwavelwaterstof verootzaakt in

legd,doc'h de straten,hier en daar metb00-

neêrslaan, hetwelk in zotltzuur moejeltjk en
in koningswater gemakkeltjk oplost.Zuringzuux doet langzaam een groen oxalaatneêrslaan. dat zich in de oqene lucht uit zjne
ammoniakûplossinq afscheldt.- Zwavelzuux
nikkel(nikkelvitrlool,NiSO4)ontstaatbt
jhet

schoolvooronderwjzers,onderscheideneanderescholen,eenesterrewaeht,2schouwburgen,
eene bûekerj enz-,- alsmede:3 havens,uitgebreide scheepstimmerwerven voor koopvaardj- en oorlogschepen,een spoorweg naar

men versierd, zjn ongeplaveid.Eene fkaaje

wandelplaats is er llet boulevard aan den
oever van de Ingoel.Men heefter 11 Griekzureoplossingen geen neêrslag,doch bjaan- sc,he kerken, eene R.Katholieke en 0en0
wezigheid van acetatenzwavelnikkel.Zwavel- Lutersche,benevenseenige synagogen eneene
am monium doet zwavelnikkel onvolkomen moskee,- voorts:3 gymnasia,eene kweek-

Charkow ,een geregeldstoombootverkeer met
nplossen van nikkeloxydule ofkoolzuurnikkel Odessa en 0q de Boeg,onderschei
dene banin verdund zwavelzuur, vormt donker-sma- ken,verzekerlngsmaatschappjenenz.Eindeljk

ragdgroene kristallen?lostgemakkeljk op in heeftmen erbelangrjkevestingwerken,om de

water,maarnietin alkohol,levertmetzwa- stadtegeneenvjandeljkenaanvaltebeveiligen.
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N ikolsburg ,eene stad in het zuiden van

1:1

1812 Blechts 693 zielen. - De hcofdplaats

Moravië,aan den voetvan demetwjngaar- Utakamand, bjverkorting Uty,bevatschoone
den bedekte Polauerbergen en aan denspoor- openbare gebouwen, hôtels en woonhuizen;
weg,telt slechts 7000 inwoners,maar is be- zj heeft 10000 inwoners, en in den zomer
kend door den aldaar in 1866 gesloten vrede. vplgt men er de levenswjs 4er Enropésche
In hetmidden der stad verheft zich op eene badplaatsen.
rots het kasteelDietrichstein met eene bibliNilsson.Onderdezennaam vermeldenwj:
otheek van 14250 deelen,600 wiegedrnkken
Sven NiJ::0p.een verdiensteljk Zweedsch
en 440 handschriften. Voorts heeft men er natuur-en oudheidkundige.Hj werdgeboren
d
e
n
8sten Maart 1787 niet ver van Landseenigeprachtige kerken.Den l7denJt
llj1866
verlegde koning W ill
telm van Pruissen zjn krona,zag zich in 1812 benoemd t0tleeraar
hoofdkwartier derwaal
,ts, en de aldaar ge- in de natuurljke hiytorie en in 1819 t0tinvoexde onderhandelingen leidden t0t een tendant van het zoölogisch muséum te Lund,
waprnstilstand en vervolgenst0tden vrede. volbragt op staatskosten reizen naar BohusN lkon, een Russisoh patriarch, geboren liin en Noorwegen, om er een onderzoek in
in 1605 te W el
jeminow bj Nowgorod,ver- te stellen omtrent de visscherjen, belastte
toefdeeenigen tjdalsmonnikineen klooster zich in 1828 met de directie van het z0öl0aan de W itte Zee en werd in 1649 archiman- gisch muséum derAcadémie van W etenschapdrietvan Nowgorod en in 1652 patriarch van pen te Stokhplm , lteerde in,1832 a1shoogRusland. W egens zjn onbuigzaam kal
'akter leeraar in de dierktlnde naqr Lund terug,en
vielhj in Ongenade bj den Czaar,zag zich woontselert 1856 als emeritus te Stokholm.

in 1666 donr een conciliebesluit van zjne
waardigheid beroofd,en overleed teJaroslaw
den lTden Augustus 1681,nadathj kortte
voren in zjne bediening was hersteld.Hj
deed deSlawischekerkeljkeboeken naarde
oorspronkeljke Grieksche geschriften verbeteren en veroorzaakte daardoor den afvalder
oud-geloovigen (Raskolniken)vandeRussische

Van zjneqesehriftenvermeldenwj:,ornithologia sueclca (1817- 1121,2 dln)'',- ,Pr0dromus ichthyologiae scandinavicae (1832)''
,
ervatlones ichthyologicae(1835)'',gobs
X
Skandinavisk fauna (1820-1853, 5 dln)'',
rHi
storia molluscorum Sueciae(1823)''-

vene pKroniek van Nikon (4767-1782, 8

Cltrlstina F'
il,
:t
vps,eeneberoemdeZweedsche

Kerk. Ten onregte evenwel wordt aan hem
de door de Peterburgsche Académie uitgege

-

Petriqeata Suecana (1827),,,- pyjjumlne-

radeFigurertillSkandinavisk Fauna(18321840, 20 stukkenl'', - en rSkaninaviska
NordensUrinvanare (1838- 1843,4 dln)''.

dln)''toegekend;dezedraagtzjn naam ,om- zangeres.Zj werdgeborenin1843teW ederdathj zeaandekloosterbibliotheek teAV0sz- slöfbj W exiö en bespeeldeop dekermissen
de vioolen de fluit,totdat de landshoofdman
kressen!ten geschenkegegeven heeft.
Nilglri ot'Nell
gherry (Blaauwe Bergen) Tornlvhjelm hare talenten opmerkteen zorg
is de naam van een gebergte in hetzuiden droegy dat zj zich te Halmstad,Stokholm
van Britsch-lndië,datdcn zuideljken zoom en Parjs k0n oefenen. Den 27sten October
vormt van de Ghats en de beide Ghatsketens 1864trad zj alhierop in hetThéâtrelyrique
tevensmetelkanderverbindt.Hetwordtvaak

a1s Violetta in Terdi's rTraviata''en oogstte

vermeld, omdat het in de laatstejaren t0t
zomerverbljfdientvooraanzienljkeEuropeanen in Tndië.In 1869 werd ditgebergte verheven t0teen afzondcrljk district,dat op 35
l geogr.mjl50000 inwonerstolt.HetNilgirigebergtevormteenesteiloprjzendehoogvlakte
met een golvenden kam ; de dalen zjn er
boven wild en erlangen eerststeile wanden,
als zj t0tde vlakte naderen.De hoogste top,

z
o0 rrooten bjval,dat men haaraanstonds
aan dlen schouwburg verbond.Ook teLonden,
Petersburg,W eeneneninNoord-Am erikawerd

zj ongemeen toegelllicbt,doch in 1872tradzj
in het huweljk metden Parjschen fnancier
Ronzeaud. Zj heeft eene machtige sopraanstem en iseerelid van de Académie te Stokholm.

N im bus, eigenljk eeneregenwolk,iso0k

Dodabetta geheeten. is 2532 Ned.elhoog, in hetalgemeeneenewolk,doch bjdeOuden

en slechts 133 Ned.el layer ligtde hoofd- bepaaldeljk die,waarinldegodenzichhulden,
plaats Utakamand.De gemlddeldejaarljksche wanneer zj nederdaalden op aarde. Voorts
warmtegraad ishier 13,30C.De morgenszjn gaf m en dien naam aan den stralenkran:,
er zeer koel, maar op den middag klimt er waarmede gewoonltjk de hoofden van Selios
de temperatuur zelfsin den winter t0t 20OC. en Anol
lo werden omgeven,- eene onderDe vochtigheid iser yroot,en erheerschen scheidlng, die vervolgens door de Romeinen
vaak zware nevels. Hle1
* en daarheeftmen aan hunne vergode Keizers en door de oude
er uitgestrekte bosschen metbloojende b00- Christenen aan hunne Heiligen werd toegemen,vooral met rhododendrons,en de landbouw heeft er meer dan 22000 Ned.bunder
in beslag genomen.Een spoorweg, in 1873
geopend, brengt de reizigers t0tMutapala'
m,
aan den voet van het gebergte. De oudste
bewoners,deBadaga,behoorent0tdenDrawi-

kend. Door laatstgemelden werd de nimbus

o0k floriegeheeten.
Nkm es, de hoofdstad van het Fransche
departementGard,aan de Vistre en aan den

spoorweg van Tarascon naarAlais(meteen
z'
l
jtak naar Montpellier) gelegen,isde zetel

en van hetdepartem entsbedischen stam , maar zeer twjfelachtig is er van den prefect '
de afkomstderToda,eene fraajemenschen- stutlr,van een bisschop envanonderscheidene
soort metIsraëlietische gelaatstrekken;zjbe- geregtshoven enz. De eigenljke stad is zeer
w onen de hoogere bergstreek en telden in
XI.

0ud,en men vindternaauwe,krommestraten,
12
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onregelmatige pleinen en weinig merkwaardige gebouwen. Regelmati
qeren frnxjerzjn
de voorsteden,vooralCruclmple enRichelieu,
die van de eigenljke stad doorbreedeboule-

van den toren van Babel,wiens bouwvallen

(Birs Nimrod) op den westeljken oevervan
deEufraatgelegen zjn.Volgens Ctesonishj
dezelfde a1s Ninns. Het sterrebeeld van den
vardszjn gescheiden.Debelangrjkstegebou- grooten Jager (bj de Grieken Orionl droeg
wen zjn er:de hoofdkerk van St.Castor, aanvankeljk den n=m van Nimrod.
de St.Paulskerk, de zondqrlinge kerk der
Ningpo, eene stad in deChinésche proheilige Perpétué en Félicite
'jde groote Pr0- vincie Tslekiang en aan de evenzoogenoemde
testantsche kerk, hetpaleis van Justitie en rivier,isdezetelvanverschillendeChristeljke
de schouwburg.Op de esplanade verheftzich zendelingen en drjft een aanzienljken zeeeene schoone fontein met standbeelden van handel.HetonderhoudtdoormiddelvanBtoomPradier.Men heeft ereen lycéum ,een cursus booten een geregeld verkeer met hettegenvoor toegepaste schei- en natuurkunde,eene overliggend Shanghai. Er wordt vooraltalk
kweekschoolvoor onderwjzers en voorPr0- uitgevoerd, afkomstig van den talkboom

testantsche onderwjzeressen, eene teeken-, (Stellingia sebifera).Deze stad isin October
njverheids- en muziekschool, eene openbare 1841 door deEngelschen veroverd.
boekerj met50000 deelen en 200handschrif- N inivé, de oude, vermaarde hoûfdstad
ten, eene Protestantsche bibliotheek, een vanhetAssyrischerjk en dezetelderABsymuséum voor kunst en oudheden,een voor rische koningen, werd volgens de sage door
natuurljke historie,eeneacadémie en onder- Ninns of Nimrod gesticht en verhief zich op
scheidene genootschappen.ongemeen bloeiter den oosteljken oevervan deTigris,tegenover
de njverheid.Wel kwjntersedert1750 de het hedendaagsche Mosoel, en had volgens

zjdeweverj, maar deze is vervangen door
andere takken van industrie, door hetvervurdigenvantapjten,sjaals,foulards,gordjnstolen enz.,die5500werkliedenbezighouden.
Daarenboven heeftmen erloojerpen,Bchoen.
makerjen,metaalgieterjenenz.,benevenseen
levendigenhandel,vooralinwjn,brandewjn,
zjdejcocons,graan,meel,specerjen en k0loniale waren.De bevolking bedroeg in 1872
ruim 62000zielen,waaronderzichbjna16000
Protestanten bevonden. In de stad en hare
omstreken vindt men vele overbljfselen der
Romeinsche oudheid,vooral een amphitheater
voor 20000 personen, vermoedeljk uit den
tjd van keizer Hadrianu. Voorts heeft men

Strabo een omtrek van 104 Ned.mjl.Hare

muren hadden,volgens de overlevering,eene

hoogtevan33Ned.el4zjwarenvanbovenbreed

genoegvoor3wagensnaastelkaâr)envoorzien
van 1500 torens,welke meer dan 60 Ned.el
hoog w aren.Men is echter van gevoelen,dat
deze voorstelling overdreven is,daardeGrieken eerst bekend werden met Ninivé,toen
deze stad reeds lang in puin lag.Dertig Ned.

mjlten zuiden derstad Ninivé,wiermuren
eenelengtehebben van 13500 Ned.el)ligteen

anderebouwval,Nimrod(bjXenopl
tonLarissa)
geheeten,welligtdezeltkle a1s de oude hoofd-

stad Resen,- en 25 Ned.mj1ten westen

van Ninivé het dorp Chorsabâd met de over-

er hetM aison Carrée,eene soort van tempel bljfselen van een Assyrisch paleis.Tusschen
met Corinthische zuilen,door Hadrianu& ge- dezeplaatsen had m en op den oever derrivier
sticht en in 1689 door Lodewi;k AYF, in verstrooide huizen, en dit heeft voorzeker
1820 door Lodewqk X VI1I hersteld,- den aanleiding gegeven tot de fabelachtige m edeTour m agne,een oudenwR httoren,aanw iens deelingen der Grieken.- Ninivé werd 0mvoetzich Romeinsche baden bevinden,- een streeks hetJaar 606 vöör Chr.door Cyazares
triumfboog en een tem pelvanDiana.- Nlmes van Medië en N abopolassar van Babylon verdroeg in den tjd der Romeinen den naam van overd en verwoest; X enophon vgnd er enkel
Nemausus.In 465vöörChr.werd destaddoor bouwvallen. In den loop der eeuw en waB de
de W est-Gothen en in 7:9 doorde Saracenen hoofdstadvan hetvoormaligewereldrjkspoorveroverd,diehaart0taan dentjdvan Pi
pi
jn loos verdwenen,en men verkeerde in het0n-

in bezithielden.Nadatzj aanhetFrankische
rjk wastoegevoegd,regeerden erburggraven
(vieomtes)?onderworpen aan dehertogenvan
Septimanib.ln delodeeeuw maaktenzjzich
Qnafhankeljk en aanvaardden den titelvan

zekere,welkeruïnen 0? den oeverderTigris
men voor die Van Ninlvé moesthouden. De
Engelschman Aïc/
z,die de bouwvallen op den
linkeroevervan de Tigrisnaauwkeurigonderzocht (1820) vond er eenige opschritten)en

graaf. Nadat de Koning van Aragon zich de Ainswortlt volgde zjn voorbeeld.Heteerste
stad als leengoed toegeëigend had, maakte Assyrische monumentwerd er echter ontdekt
Lodewj;k V1I1vanFrankrjk zichin1226van door lotta, die in 1843 eerst in den omtrek
haarmeester,en zj werd in 1259aan Lode- van Mosoel,op den andren oeverjdaarna op

=/k IX afgestaan.In de 16deeeuw waszj den heuvelvan Koejoendsjik en eindeljk op

eene van de hoofdplaatsen der Hugenoten,en dien van Chorsabâd npdelvingen deed en verlaterheerschte er steedseene verregaandever- rassende uitkomsten verkreeg.Laatstgemelde
deeldheid tusschen deProtestantscheenR.Ka- heuvelnameljk bedekteeen grootpaleismet
tholieke ingezetepep, die vooralin dagen zalenjbasreliefs,standbeelden,huisraad enz.
van readie aanleldlng gaf tnt eene bloedige Daardoor aangespoord,deed de Engelsehman
Layard op de heuvels van Nimrod nieuw e
vervqlging van eerstgenoemden.

N lm rod, volgens de Mozaïsche oirkonde opdelvingen en vond desgeljkspaleizen,be(Gen. X) een zoon van C%.
%,een geweldig dekt met allerlei opschriften en beeldhouwJager en de stichter van het Babylonisehe werken, versierd met standbeelden van men-

Nk,was vnlgens Josepl
-s de bouwmeester schen en 4ieren,- voorts:Vazen,YfapenBj

NINIVà-NIPA,
voorwerpen van koper,ivoor,marmer,albast,
glas enz.De opgravingen op die plaatsen,in
1873 en 1874 volbragt door Georg szlbfl,,
e0n ambtenaar van het Britsch muséum ,leverden belangrjke bouwstoffen voor de ge-

schiedenis van het Assyrische rjk, terwjl
onderscheidene geleerden zich bejverden,om
deschrit
lteekensderopschriftenteontcjferen.
De bouwvallen dier paleizen behooren ongetwjfeldt0tverschillendetjdperken;deoudste
bevindep zich te Nimrod, de volgende te
Chorsabad en te Koeloendsjik en deJongste
Niedero:a te Nimrod.
Ninon de Lenclos9 eigenljk Annede
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ter van Tantalus, en de zuster van Pelops,
was de gemalin van den Thebaanschenkoning
Amphion, wien zj 6 zonen en even zooveel
dochters schonk. Fier op haar kroost,stelde

zj zichgeljk metLdo (Latöna),dieslechts
2 kinderen,Apollo en Artemin bezat,en belettehetvolkjhuldetebrenrenaandezegodin.
T0tstrafvoor die aanmatiglng dooddenApollo
en Artemis op één dag de 12 kinderen van
Niobl.De ouderskûnden zulk eene rampniet

overleven;Amhhionbragtzich zelven om het
leven en Niobe, door smart verstjfd, werd

door de godin in een steen veranderd ennaar
den berg Sipylus in Phrygië verplaatst.Hier
Lenelos,eene vermaarde Fianschevrouw ,ge- stort deze steen steeds tranen.Deze sage is

borenteParjsden 15denMei1616,wasreeds
vroeg ouderloos en vormde zich dool
-hetlezen
derwerken vanM ontaigneen Searron,terwjl
zj doorhareschoonheid,geestigheidenschranderheid weldra veler opmerkzaamheid t0tzich
trok.Najverig op harevrjheid weeszj alle
huweljksaanzoeken van de hand en verhief
hare woning t0t eene vergaderplaatsvan de
beminneljkste, geleerdste en aanzienljkste

later gewjzigd en uitgebreid,en doortreurspeldichters en kunstenaars t0tgrondslag gelegd voor hunne kunstwerken.Van die treurspelen van Aesehyllu en Sophoeleszjn slechts
fragmenten bewaard gebleven; doch eene
prachtiqe Fïpù/.
groep der oudheid, uit den

Esquiljnschen heuvel opgedolven, bevindt

zich te Florence.Eenecoyievan hetGriek-

sche origineelzag PlLni%œ ln den tempelvan
siJp.l.:te Rome,en men k0n in die
personen. Dââr verschenen Skarron,M olore, Apollo ,%.
Fontenelle en Larochefoqealld,en op onbaat- dagen niet meerbeslissen of het door Praœlzuchtige wjze schonk zj aan hare bewonde- f& .sof Seoptu vervaardigd was. Hetm iddelraars hare gewaardeerde gunst. Koningin punt dier groep vormtde edele en verhevene
Cltristin@ van Zweden bragthaar eenbezoek, gestalte van Nioblmeteene aan hare voeten
en Ninon overleed den l7den October 1706. bezwjkendeen hethoofdin harenschootverEén van hare zonen,L@ .
fpis
eq
Mïlrd,werd mi- bergende dochter.
nister van O0rl0g,en een andere zoon, VilN iobium (Nb)iseenezeldenvoorkomende
Ddr:,werd op haar verliefd zonder te weten, enkelvoudige stof- eenm etaal,hetwelk doordatzjzjnemoederwas.Toenhjditvernam , gaansmettantalium wordt aangetroFen.Men
bragt hj zich door een pistoolschot om het heeft het n0g niet in zuiveren toestand verleven.
kregen.Zjn verbindingsgewiytis94 en zjne
N inus,volgens Ctesitu destichtervanhet merkwaardigste zuurstofverblnding niobiumAssyrischert
jk en volrensde overlevering de zuuxanhydride(Nbc05).
N iort,de hoofdstad van het Fransche degrondlegrerderstadNlnivé,verbondzichmet
den Arablschen vorstAriaens,veroverde eerst partement Deux Sèvres,aan de alhierbevaarBabylon,onderwierpden Koning van Armenië, bare Sèvre Niortaise, aan den spoorweg van
behaalde de zegepraalop de Mediërs,en deed Tours naarRocheforten aan een zjtak naar
in 17 Jaren alle volkeren van Azië,met uit- Angers gelegen, is de zetelvan den prefed
zondering van de Indiërsen Bactriërs,buigen en van hetdepartem entaalbestuur,vaneenige
voorzjneheerschappj.Met 2 m illioen solda- regtbanken envan eenProtestantsch-Hervorm d
ten trok hj daarop naar Bactrië, versloeg consistorie. Men vindt er een lycéum , eene
koning Oœyartes en veroverde het land en teekenschool,eene boekerj, een muséum en
onderscheidene steden, doeh belegerde gerui- eenige geleerde genootschappen.Tot de merkmen tjd te vergeefs de hoofdstad Bactra, w aardigegebouwen behooren er:eenigekerken,
totdat hj ze door den schranderen raad van het stadhuis en de overbljfselen van een oud
Bemlramis, de yemal
in Van den stadhotlder kasteel.Indenopenbaren tuinzietmenfraaje
O'nes, overw eldlgde. Hj verhief daarop Se- waterwerken en er zjn veleboomgaardenen

m'
%ramis t0t zjne gemalin; zj schonk hem moestuinen.De njverheid bepaalterzich bj
Ninyas,en werd na hetoverljden van haren hetbereiden van leder,het maken van handechtgenoot regentes. Volgens Ctesias leefde schoenen, borstels, hoeden, garens, 1jm,
Ninqn tusschen 2200 en 2100 vöör Chr.;doch
men is thans van gevoelen, dat nooit een
Koning van dien naam over Assyrië heeftgeregeerd, zoodat men dat verhaal al8 eene
Perzisch-Medische sage moet beschouwen.

suiker enz., en men heefter een levendigen

N io, weleer Jos genaamd, is een der Cycladische eilanden in de AegêscheZee;hetligt
ten zuiden van Naxos,is 15000 Ned.ellang
en halfz00 breed,levertoljvenolie, katoen,

geslachtuitde familie derPalmen.Hetbevat

handel in huiden, w0l, wjn,brandewjn,
granen en groenten.Hetaantalinwoners be-

droey erin 1872 ruim 21000.

N lpa Thmnb.is de naam van een planten-

slechts êéne soort,N.p'
rlficczl.
: Tltunb.,die

in Oost-lndië en in de zilte moerassen der

Philippjnen, Carolinen enz. te vinden iB.

wjnengraan,enheefteeneevenzooqenoemde Deze palm heeft geen stam , m aar gevinde

stad meteene veilige haven en G000 lnwoners bladeren ter lengte van 6 Ned,e1,éénhuizige
bloemen en éénzadige vruchten.Van de blat0t hoofdplaats.
N iobé,in de Grieksche fabelleerde doch- deren vervaardigt m en scherm en, hoeden ,
1Q*
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matten en daken. De asch van deze plant deelen begrensd en dienen t0t plaats voor
levert zout en de bloemkolftoddy, terwjl beelden.00k schoorsteenen in de kamerswol.00k het binnenste der vnleht eetbaar is.
den weleens in den vorm van eene nis geN ippold (Friedrich W ilhelm Franz),een botlwd.
verdiensteljk beoefenaarderkerkgeschiedenis) N isâm i ofNizâmi, een der 7 groote dichwerd geboren te Emmerik den 15den 8eptem- ters van Perzië,heette eigenljk Aboe M ober 1838, vestigde zich in 1865 als privaat- kant
med ben Joesoef z
%>icA Nisâm d##/s.Hj
docentte Heidelberg en werd in 1867 buiten- werd geboren omstreeks hetjaar 1100 te
geW0On en in 1871gewoon hoogleeraarin de Gendsje,wasde gunstelingvan den toenmagodgeleerdheidteBern.BehalveeenaHandbuch ligen VorstderSeldsjoeken,overleed in 1180
n is de vader van het romantiseh ePOS.
dernj'
uestenKirchengeschiehte(186742dedl-ukj eBe
halve een rDiwan''met28000tweeregelige
1868),en pW elcheW egefihrennachR0m 9
.

(1870)''enz.,heet'
thjmerkwaardigegeschrilten
geleverd over de Nederlandsche Kerkgeschiedenis, nameljk:gDiealtkatholische Kirche
derEr
azbisthumsUtrecht(1872)''
?- enpDie

verzen,vervaardigde hj 5 groote gedichten,
welke in Perzië voo1* meesterstuklten van
poëzj Yvorden gehouden. Het eerste is een

leerdicht, het tweede behandelt de minnarömisch-katholische Kirche im Königreich der rjen van koni
ng Cltosroe en k
h'
irin,- het
Niedgrlande(1877)''.
derdedievan Meds
jnoen en deschooneLeilq,
hetvierde is eene verzameling van 7 n0Nlppgn ofNipon,zieJapan.
N lrw ana ofhet rzich oplossen''isbj de vellen,- en hetvjfdebevateeneopgesierde
Boeddhisten hethoogste doelvan 'smenschen geschiedenis van Aleœander de Groofe) benestreven,hetwelk hj alleendoorhetverkrjgen V0nS een leerdicht.
der verhevenste kennisen door de beoefening
N isard (JeanMarieNapoléonDésiré),een
van alle deugden bereiken kan.Taalkundigen Fransch letterkundigej geboren den zosten
en zendelingen verzekeren, dat nirwâna de Maart1806 te Châlons aan de Seine,werdin
beteekenis heeft van een volkomen ophouden 1844 in plaats van Villemaén hoogleeraar in
4er met het persoonljk bestaan verbondene de welsprekendheiilaan hetCollègedeFrance
beweging,- van eene volkomene rust,voor en w as sedert 1857 tevens diredeur der h004en OosterlinghethGogstegoed,- van eene gere normaalschool, totdat hj in 1867 t0t
vernietiging van dat bestaan ofvolgensande- Senatorwerd benoemd.Sedert1850ishjlid
ren van hetaangename van datbestaan.D00r der Acadèmie en scdert 1856 kommandeur

wjBgeeren wordt nirwâna voorgesteld alsde Vall hetLegioen van Eer.Hj schreef:aEtuinwendige vrede, als het godsrjk van het des de moeurs et de critique sur lespoètes
Cbristendom. W aarin nirwâna na den dood latins deladécadence(1834,2dln;3dedruk,
bestaat, wordt door den stichter van het 18G7)''
1- pMélanges(1839,2dlnl'')- rllisBoeddhaïsmus onbeslist gelaten;hetzj v0l- toire de la littérature française (1844- 1861,
doende,zegthj,te weten,datnirlrâna tegen 4 dln;6de druk,1877)*',- rEtudesdecrigevaren beveiligt, alle vrees verbanten ge- tique littéraire (1858)'' rEtudes d'histoire
lukzaligheid verleent.Naast deze oorspronke- etdeli
ttérature(1864)'',- pluesquatreqrands
ljke opvatting van de volkomene oplossing historiens latins (1874):', - rportralts et
van 'smenschen bestaan als de hoogste be- études d'histoire littéraire (1874)M - en rRelooning zjn later 2 lagere trappen gevoegd, naissance etréforme (1877)',- Zjn broeder
lflr# Ckarles F '
i,cr#, geboren den
waarop htjdesgelgksbelooningontvangt.Deze M arie 2M'
nieuwigheid werd ingevoerd, om in China, loden Januarj 1808, was van 1831 t0t 1848
Achter-lndië en Midden-Azië aanhangers van verbonden aan het Ht
lis van LouLsTAil@we
het Boeddhaïsmus te W erven. V0or bekeer- en leverde voortreFeljke vertalingen en letlingen wordtnérwâna verklaarda1ssbevrjding terkundige opstellen? - terwjl een derde
sf: Nisard, als
van alle verdrieteljkheden des levens.'' T0t broeder, Jean M ar%e Hv-t/lq

belooning voor de lagere trappen werdgesteld beoefenaar der Oude letterkunde een goeden
eene opneming in het gewest der zaligheid, naam heeftVerYporven.
N isibis, ill de dagen der Oudheid de
welks bewoners niet onderworpen zjn aan
eene nieuwe geboorte, en wedergeboorte hoofdstad van het landschap Mygdonia in
van den mensch als mensch of als godheid. Mesopotamië en aan de rivierMygdonius geOp de 3 trappen leidt nirwâna den mensch legen,wastevensalshandelsplaatsbelangrjk.

t0t een bepaalden graad van heil,en bj elk Zj werd door de Romeinen onder Imeltllu.
g
dier graden staathetverdwjnen van 'smen- veroverd, wa'
s bj afwisseling in het bezit
schen bestaan op den voorgrond.
Van de Rom einen en Perzen,werd door 8eN is. W anneer in een muur ofgeveleen tl
drf
z: aanzienljk versterkten diende t0teen
verdiept gedeelte is aangebragt,welltshoogte voormllur van het Romeinsche rjk in het
geljk is aan 2 of21/cmaalde breedte,dan Oosten.Sapor,koning van Perzië,belegerde
geeft men aan deze inspringing den naam haar van 338- 350 driemaal te vergeefs.In
van nis.Gewoonljk dient deze totversiering, 541 bragtB elisari'tls en in 573 M areianlts aldoch o0k we1 t0t uitsparing van metselwerk. daar aan de Perzen eene nederlaag toe.Men
De platte grond der nis kan regtlloekig of vindt har: bouwvallen bj hethedendaagsche

halfcirkelvormig zjn; in het laatste geval Ni
N
siq
in.
heeft het dekkend gedeelte de gedaante van
lsj is de naam van deversterktehopfdeen kwart bol.Veelal &vorden nissen ;;n

Btad cenerliwa in heteerstin 1877gevormde

&veêrszjden door pilasters met de vereichte Turksche elaleet Kossowo. Zj ligt aan de
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Nislawa, welke zich 12 Ned.mjl verder Koenawina tusschen den linkeroeverder 0ka
westwaarts in de Boelgaarsche Morawa uit- en den regter oever der Wolga.Erzjn 41
stort.Het bestuur der liwa en een Grieksch Grieksch Katholieke Kerken,eene R.Kathoaartsbisschop zjn ergevestigd;men heefter lieke, eene Luthersche, 3 kloosters en eene
vele tuinen, boomen en baden en 13000 in- moskee. Men heeft er eenige inrigtingen van

woners,terwjlde vestingwerken hoofdzake- onderwjs,4 boekhandelaars,2schouwburgenj
ljk zjn aangelegd door de oostenrjksche zoutmagazjnen,banken,talrjke winkelsen
bezetting in 1737. W O1 en leder wOrden f?r geschikte landingsplaatsen aan de rivier.Er
uitgevoerd naar MTeenen,Pesth en Belgrado, wordteen levendige handelgedreven in zout,
Te voren wasNisldehoofdstadvan St
3rvië, graan, metalen en visch. De stad is door
en nog a'
ltjd isde stadmerkwaardig uiteen een spoorweg m et M oskou verbonden, en

krjgskundig oogptlnt,daarzj debergpassen men heeftden aanlegontworpenvan eene1jn
bestrjkt, welke naar Bosnië,Boelgarje en naar lfasan.Zj isvoorts door deW olga en
Servië voeren. Zj is het Oude Naïsst
ls in door de zjrivieren en kanalen van dezein

opper-Moesië en vermaard als '
de geboorte- gemeenschap met de Zwarte en Caspische
Zee en metde oostzee.Hetaantalharer inplaatsvan ConsfantqndeGrppfy.

Nisjné-Nowgorod, een Rllssisch gou- woners (1874) bedrangtruim 44000.Vooral

vernement, greust in hetztlitlen aan de gou- is deze stad vermaard doorharejaarmarkt,
vernementen Tambow en Pensa,in hetOosten die ll
etmiddelgunt vormtvan den Européen noordoosten aal) Ssimbirsk, Kasan en sehen en Aziatlschen handel.ln dien tjd is
Wlatka,in hetnoorden aanKostroma en in het aantal harer inwoners vervjf-,Ja welhet westen aan W ladimir,en telt op 931 En (lens verzevenvoudigd. De oorsprong van die

geogr.mjlruim 1271000inwoners.Hetwordt Jaarmarkt ligt in de duisternis van hetverbespoeld door de Rvolgaen haretalrjkezj- ledene. Reeds de Boelgaren hielden in het
rivieren, en door eene m enigte meren- De OudeBoelgarjebeneden den mond derKama
W olga verdeelthet gotlvornem ont in 2 011g0- eene jaarmarkt: welke door kooplieden uit
ljke deelen,van w elko het kleinste 01,)den de meestverwjderde strelten bezocht werd.
linker oever eone lage vlallte vormt en met Zj bleefbestaan onder de heerschappj der
moerassen en ontoegankeljke wouden is be- Tartaren. Na de verovering van Kasan door
dekt, terwjl het audere deel,Op den regter de Rtlssen werd zj naar Makaqiew ennaden
Oever gelegen,uiteene gckloofde hoogvlakte
bestaat,die golvend atklaaltnaar derivier en

brand, die hier in 1816 w oedde, in 1817

berken en linden. D e landbouw voorziet er

welke in 1874 omstreeks 180 m illioen roebels
bedroeg, in 1876 t0t ruim 169 millioen gedaald. T0t die goederen behooren vooralge-

naar Nisjné-Nowgorod verplaatst.Deschranbjharen oeversteilewandenheeftterhoogte dere ingenieur-generaal Betlteneourtbesteedde
van 60- 90 Ned.el.De gesteonten behooren 5 jaar aan hetstichten dervereischtegebouer t0t de Permscbe,trias-en jnravorming, wen1 en deze vereisehten eene s0m van 11
en in den zuidoosthoek heeftmen krjtlagen. millioen roebels.Yool*alde kanalen en riolen
T0t de nuttige dolfstofen, die er gevonden zjn e1,meesterstt
lkkenvanbouwkunst.Sedert
worden, behooren zout,jzer,koper,gips, 1817 is de Omzet op dezeJaarmarkt(uitgekalk,tt
lrfjmoerasjzeren leem.De bosscllen zonderd in tijden van 00rl0g) onophoudeljk
zjn er door eene onverstandige houtvelling eklommen,éoch hetistevoorzien,dathare
aanmerkeljk verminderd en bedekken thans belangrjkheid za1afnemen nahetvoltoojen
naauweljks1/4devan denbodem.Ten noorden der spoorwegen, welke zich t0tin Azië uitvan de W olga groegen alleen naaldboomenq strekken. O0k is de w aarde der aldaar geten zuiden van deze rivier heeft men 00k dllrende de Jaarmarkt aanwezige goederen,
alleen in hetzuideltjk gedeelte in de behoefte
aan voedsel.Vele ingezetenen bepalen erzich
bj het bewerken van llot
lt en vele andere
bj het smeden van gzer, terwjl er het

weven stoFen,pelterjen,metalenvoorwerpen,

graan, visch en sterke dranken uit Rusland,
kammen va'n w 0l, het bereiden van leder, terwjler vele andere waren uithetbuitenhet w even van linnen,hetvervaardigen van lalzd worden aangevoerd.
m achines,van porselein,van glas,hetstoken
N itrobenzol (C6H,NO:) of nLtrobenzine

van brandewjn enz.desgeljks t0t de taltken Ontstaatbj eene oplossing van benzolin r00van njverheidbehooren.Metuitztl
nderingvan kend salpeterzuur en wordt met water uit
35000 Mohammedanen beljden er nagenoeg die oplossing neêrgeslagen. om het te berei-

a,
lle ingezetenen de Grieltseh-lfatholieke gods- den laat mcn benzol langzamerhand in een
dienst. Men heeft in ditgouvernementmeer mengsel van 2 deelen salpeterzuur en 1 deel
dan 1000 Grieksch Katholieke-lferken,doch zwavelzuur vloejen,roerthetom en wascht
het nitrobeazol vervolgens met water. Het
slechts 351 scholen (1873).
De koofdstad Nisiné-Nowgorod ligt schil- vormteene kleurlooze ofgele olie,riektsterk
derachtig aan de W olga en aan den mond naar Olie van bittere amandelen, heeft een

(lerOka.Zj verheftzich amphitheatersgewjs prikkelenden smaakj een soorteljk gewigt
op (len oever der rivier en bestaa'tuit 3 dee- van 1,2,verstjftbj + 3OC.,kopktbj 215OC.j
.

len,nameljk:de 01?3bergengelegeneBoven- is Oplosbaar in alkohol,aether en vetteoliën,

stadmethetKremlln (kasteel),vanwaarmen m aar niet best in wateren levertm etredueen prachtig uitzigt heeft op de vlakte aan cérende zelfstandighedenaniline.Hiertoewordt
den linker oever der W olga,- de Beneden- het yooralgebezigd.
stad aan den oever der rivier, - en de
Nltroglycerine (CsH5(N0s)s) ontstaat
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door de werking van een mengselvan rookend salpeterzuur en geconcentreerd zwavelzuur op glycerine. Men moet ze zorgvuldig
afkoelen en het product goed uitwasschen.
Het vormt eene kleurlooze, doorgaans gele
t0t bruinachtige Olie, riekt niet, heeft een
prikkelend zoeten smaak,is vergiftig en veroorzaakt, wanneer het a1s damp ingeademd

(C6H,NH:).Velenitroverbindingen zjn merkwaardig wegens de heftigheid,waarmede zj
ontplofen,zooalsnitrocellulose(schietkatoen),
nitroplycerine,yitromannietenz.
N ltroprusslden zjnzeerzamengestelde
verbindingen,welkeopverschillendewjzenuit

nitroglycerine is 1,6;zj lost op m alkohol
en aether, maar niet in water,verstjftbj
afkoeling in kristallen, ontvlamt niet ligt,
wordtbj eenevoorzigtigeverwarming boven

en vannitratenbevrjdwordt,kristalliseerthet
natriumnitroprussidemetr0bjnroodekristallen.
Hieruit verkrjgt men nitroprussidewaterstofzuur, desgeljks metdonkerroode kristallen.

cyançerbindingen ontstaan.Uiteene oplossing
van geel bloedloogzotlt,die met salpeterzuur
wordt,hoofdpjn.Het soorteljk grwigtvan behandeld en daarna in soda genèutraliseer;

100OC.damyvormig,kooktbj185OC.enheeft
alsdan neiglng om te ontylolen.Ditlaatste
geschiedt met groote hevlgheid bj 25000.,
terwjl een dropyel op eene rood-gloejende
plaat zonder eenlg geruisch verbrandt. Zeer
gevaarljk isvooraldeverstjfdenitroglycerine;

Hetkopernitroprusside,uithetnatronzoutdoor
kopervitrioolneêrgeslagen,isbleekgroen,0noplosbaar in water en alkohol en dient t0t
onderzoek van aetherische oliën.
N itrum ,zie Dal
peter.

Nitsch.Onderdezen naam vermelden wj:

onzuivere,vooralzure nitroglycerine ontbindt
Karl Zl#'?z)i.ç Nitsa ,een Protestantschgodzich in de bewaarplaats en (mtploftdan van geleerde, geboren den 6den Augustus 1751 te

Wittenberg. Hj werd in 1781 predikantte
zelf.Hierbj wordt zj ontleed in koolzuur, '

water, stikstof en stikstofoxydule.Een volu- Bellcha! in 1781 superintendent te Bornatin
m en nitroglycerine geeft 1298 volumina gas, 1787 stlftssuperintendent te Zeitz en in 1790
welke op het oogenblik der ontploë ng eene generaalsuperintendenten hoogleeraarteW it-

achtvoudige ruimte innemen,terwjleen v0- tenberg.Sedert1813 washj erdirecteurvan
lumen buskrlzid slechts 800 volumina gas
levert. De nitroglycerine werd in 1862 (loor
den Zweed A. Fdàdl a1s ontploëngsmiddel
aanbevolen en kwam weldra algemeen in

het predikantensem inarium , en overleed den
sderzDecember 1831.D00r Kantaangespoord,

bejverde hj zich Om door het maken van

onderscheid tusschenopenbaring en godsdienst

gebruik. De vele onheilen eehter bj de be- en tusschen de mededeelingen dergeschiedenis

reidingenhetaanwendenvandezeoliemaakten en der waarheid de godgeleerdheid van letterhet eehter noodig, op middelen bedaeht te knechterj te bevrjden,en tevens een bolwezen, het gevaar der ontploëng bj het Yverk op te werpen tegen de naturalistisehe
vervoeren verbrt
lik weg tenemen.Intt
lsschen neigingen van zjn tjd.Hj schreef:?Dediswerd het bezigen van nitroglycerine in vele crimille revelationisimperatoriae et dldadicae
landen verboden, zoodat N obel in 1867 onder (1830, 2 dln)'',- rDe revelatione religionis
den naam van dynamiet een praeperaat in externa eademque publica (1808)'',enz.

Karl fwzvli
gzzlil Nitsclt,een verdiensteljk
en 250/0kiezelgoerbestaaten alsontplolend godgeleerde en een zoon van den voorgaande.
middel uitstekende diensten bewgst. Het Hj werd geboren te Borna den zlsten Sep-

den handelbragt,datuit750/0nitroglycerine

ontploft niet dooreen stootofschok en even- tember 1787) studeerde te W ittenberg,vesm in wanneer hetin eene openertlimte w ordt ti
gdeerzich in 1810 alsyrivaatdocent,werd
in brandgestoken,maarallçen d00<eenevonk diaconus en belastte zich ln 1817aan hetpre-

dikantenseminarium met hetonderwjsin de
kerkgeschiedenis.In 1820werd hj proostte
Kemberg en in 1822 hoogleeraar en académieprediker te Bonn.In 1843 werd hj opperconsistoriaalraad,waswerkzaam bj de algefracteur, dualine, cellulosedynamiet,colonia- meene synodein Pruissen (1846),en gingin
poeder,fulminatine enz.
1847a1sopvolgervanMarheinekenaarBerljn,
Nitroverbindin:en zjn scheikundige waar hj a1s hoogleeraar, académieprediker,
in eene beslotene ruimte. Ook ljdthet niet
doorvochtigheid,ontwikkeltbj deontploëng
geene schadeljke gassen en levertin hetgebruik grootevoordeelen 0p.Anderedergeljke
praeparaten zjnbekend onderdenamenlitho-

verbindingen,waarin e
'én ofmeerverbindings- 1id valz den opperkerkeraad en sedert 1855
gewigten waterstof door de nitrogroep NO2 0ok a1sproostvan St.Nicolaïwerkzaam was,
vervangen zjn.Zulke verbindingen ontstaan in 1866 emeritus werd en den QlstenAugustus
door de werking van geconcentreerd salpeter- 1858 overleed.HtJschreef:System derehrist-

zuur (0fvan een mengselvan ditlaatstemet
geconeentreerd zwavelzuur)op ligchamen der
aromatische groep (benzol,naphthalineenz.lj'
terwjl de leden dervetreeksbj eene dergeljke behandeling dikwtjls verbindingen ople-

lichen Lehre (1829i 6de druk 1851)'' -

Praktische Theologle (1847- 1860, 3 dln4
2de druk, 1863- 1868; register 1872)'', -

/)Ak
b
admische VyrtrëgeiiberchristlicheGlauenslehre (1858)','enz.

veren, welke men als zamengestelde aethers
Georg FNJA:I- F sfdcFz, een begaafd lettermoetbeschouwen. Deze laatsten geven onder kundige en een broeder van den voorgaande.
den invloed van reducérende zelfstandigheden Hj werd geboren te W ittenberg den Qzsten
alkoholen en ammoniak.In de eigenljke ni- Novem ber 1790, studeerde aldaar,nam deel
troverbindingen daarentegen wordt de groep aan den Volkerenslag bj Leipzig, werd in
NO: door NH: vervangen, en z00 ontstaat 1814 conredor aan hetlycéum te W ittenberg,
bjv.uit nitrobenzol (C6H,NO:) het aniline in 1827 hoogleeraar te Kiel en in 1852 te
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Leipzigjwaarhj den Q2Julj 1861 overleed. evenwjdig,denwarenhorizonvanallepuntenj
Hj schreef: sErklârende Anmerkungen zu well
te in dat vlak gelegen zjn. Een vlak
Homers odyssee (1826- 1840;3 dln)', - daarentegen,hetwelk de oppervlaktederaarde
Praeparatio indagandae per Homeri odys- raakt, noemt men den schjnbaren horizon
e straalvan hetraakpunt
seam interpretationis(1828)''
,- gMeletemata van het raakpunt.D'
de historia Homeri(1830-1837,2dln)'',- wjst in zjne verlenging de rigting aan van
XDieSagenpoesiederGriechen (1852)',- en de loodljn op datpunt.Daarelk ligchaam in
XBeitrâge zur Geschichte der epischen Poesie deze rigting door de zwaarte aangetrokken
derGriechen (1862)''.
wordt, kan men die rigting aanwjzen door
Karl '
rïlF
zdl- Nitseh, een verdiensteljk middel van een buigzamen draadj waaraan
Bcheikundigeen een zoon van denvoorgaande.

'

Hj werd geboren te Zerbst den 22stenDecember 1818 studeerde teKielenteBerljn,

//////fI M<x' hxj
x

Tverd in 1844 buitengewoon,in 1858 geW 00n
hoogleeraar in de geschiedenis te Kiel, in
1862 te Königsberg en in 1872 te Berl
jn.
Hj schreef:gpolybius,zur Geschiehteantiker

R.
..-...xxg

n

*

$

.g

t
!

I
j

I
/ /
l
l
' Q
/

nistérialitsttlnd Biirgerthum'',alseerste
gMi

deel der pvorarbeiten zur Geschichte der

staufschen Periode (1859)'',- en pDie rö-

/'

d

mischeAnnalistik (1823)''.

N iue ofNioeë een eiland in de Stille Zee
ten oosten van Tonga,heeft een omtrek van

ruim 60 Ned.mjlenvormteenekoraalvlakte
ter hoogtevan 100Ned.elmeteen vrj weligen plantengroeien een gezond klim aat.Er
zjn omstreeks 5000 inwoners,welkeop die
van Tonga geljken,maar Op minder hoogen
trap van beschaving staan.Te voren waren
zj veracht wegens hunne woestheid en 0nherbergzaamheid,doch sedert1846werdenzj

.s
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Politik und Historiographie (18421'',- pDie
Gracchen undihrenëchstenVörgânger(1846)'',
-

xxq
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Fig.1.

een looden gewigtjeisvastgemaakt,Mengeeft
hieraan den naam van pas-ofschietlood.Door

de loodljn gaandevlakken noemtmen vertikale vlakken,en de hierop loodregte ljnen
of vlakken zjn horizontaal.Zulk een vlak

wordtvertegenwoordigddoor eenwaterspiegel
door Protestantsche zendelingen t0thetChris- van geringeuitgebreidheifl, - daarom noemt
men zulk een vlak waterpas.
tendqm bekeerd.

Nlvelles ofNiireljeenestad in deBelgi-

Daaruitbljkt,datverschillendeplaatsen op

sche provincie Brabant,aan de Thinesen aan aardeverschillendeloodljnen en dus00k verden spoorweg van BrusselnaarCharleroi,heeft schillende horizonten hebben. Is intusschen
een vredegeregt,eenekweekschoolvooronder- de afstand van Q punten gering,z:0 kan men

wjzers, wolspinnerjen, katoen-el
1lakenwe- hunne loodljnen (verticalen) a1s evenwjdig
verjen,papier-,linnen-enbatistfabrieken?en beschouwen, (zoodat 00k hunne horizonten
telt ongeveer 10000 inwoners.Merkwaardigis
er de kerk van St. Geertruid,in 645 door

'

Ita,gemalinvan Pipj;nmJsLanden,gesticht;
zj bevat belangrjke oudheden.In dezestad
bestond weleer een kloostervanedelvrouwen,

welks abdis een vorsteljken rany bekleedde.
N ivelléren of waterpassen ls eene bewerking der landm eetkunstjw elke dient om
de hoogte van verschillende punten van een
terrein m et betrekking tot een aangenomen
hoogtepunt te bepalen. Het komt vooral te

pas bj het graven van kanalen,hetaanleggen van spoorwegen,hetregelen der afstrooming van rivieren enz.
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Onzeaardeiseigenljk eenligchaam,welks worden aangemerkt als gelegen in hetzelfde
oppervlakte men zlch kan voorstellen a1sont- vlak.De landmeetkunst bepultnietalleende
en der horizontale, maar 00k die der
staan door de omwentelinq eener ellips om punt
hare kleine as.Daar de belde assen deraarde verticale vlakken.
echter niet veel van elkander in lengte verLaten wj in bjgaandefguurM hetmidschillen,kan men datligchaam alseen b0len delpunt der aarde noemen, A en 2 twee
zelfs een klein gedeelte daarvan a1s een plat puntenharer oppervl
akte en PQ,2,
9deware
vlak beschouwen.O0k de bergen'
en dalen der horizonten van deze punten ,dan moet men,
aarde hebben op zulk eenebeschouwingweinig volgens 't geen wj boven gezegd hebben,
Bgeljk
invloed,daarzpinvergeljkingmetdenstraal aannemen,dat deafstanden MA enM.
deraarde zeer weinig beteekenen.In die on- zjn.Dieonderstelling moetmen echterlaten
derstelling nu noemt men in de landmeetkunst varen,wanneermen slechts een gedeelte van
elkebolvormigeoppervlaktejaandiederaarde de oppervlakte dew'aarde beschouwt, daar
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dit, met uitzondering van de zee, vaak in

palmen enz.verdeeld,in 2,enbepale,'
tgeen

het geheel niet geljkt 0? eene bolvormige door een verschuifplankle langsde nivelleer-

oppervlakte. Men noemt hler het punt A het lat gemakkeljk geschieden kan:hetpuntD
hoogste puntin vergeljking methetpuntB. door middel der horizontale vlzierljn CD.
Om hetverschilvan beider hoogten te bepa- Kentmen nu de hoogte van O boven A,dan
1en, behoeft men slechts het verschilvan de heeft men: B@ = BD- Da = BD- AC.
stralen der aarde np die punten teberekenen. Uit ;g.3 merktmen op,datde toestelevenMenheeftalzooM A- M B = MA- M C = AC. goed Op hetlagere puntkan wordengeplaatst.
De verticale ljn tusschen A en C vermeldt Men nivelleertechter o0k weluithetmiddenj
0ns dus in hare lengte,hoeveelhet ptlnt A of liever uit eeneplaats,tusschen de2punten
hooger ligt dan hetpunt .
B.Is R8 de opper- gelegen, waarvan men het hooyt
everschil
vlakte der zee,dan wjstA O dehoogteaan wenscht te kennen. H0e dit geschledtis uit
van A boven den waterspiegel.Deze hoogte Eg.4 zonder nadereverklaring duideljk ge-

is de absolute,terwjlmen dehoogte van A noeg tezien.Zjn de2 punten op aanmerkeljken afstandvan elkandergelegen,danneemt
men ztjne toevlugt t0t dehoogtemeting van
een aantaltusschenliggende puuten.- De nivelleerinstrumenten vanonzen tjdbezitteneen
hooger graad van naauwkeurigheid;zj zjn
van delengtederloodljn,uitA op datvlak van l
tjkers en libellen voorzlen,zoodatde
boven een willekeurig aan te nemen puntde
relatiete heet.
Het gemakkeljkst voorzeker zotl men de
hoogte van een puntboven een bepaald waterpas vlak kunnen vinden dool'het meten

neêrgelaten. In den regelechter is zt
llk eene
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regtstreeksche meting onmogeljk.W il men
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Fig.4.

nu kleine hoogteversehillen ofdebetrekkeljke

hoogten van een groot aantalpuntenbepalen, borizontale plaatsing nietste wenschen over-

dan zoektmen gewoonljk deloodregteafstan- laat.Niettemin zjn herhaalde waarnemingen
den van elk afzonderljk puntvan den schjn- bj het waterpassen ten sterkste aan tebebaren horizon van een ander punt door het velen.
aoezen derhoogte op een maatstaftebepalen,
N ixen zjn in deGermaanschemythologie
en men geeftdaaraan den naam van nivelléren mannel/ke en vrouweljke watergeestenjdie
of waterpassen en aan de volbragte m eting beken ,rivieren,bronnen en m eren bewonen.
dien van nivellement.
Demanneljke nixewordtmeestalvoorgesteld
Het bljkt alzoo,dat de vaststelling van a1s een grksaard meteen langen baard,doeh
een horizontaal vlak en de waarneming der somtjds 00k als een knaap metblondelok-

loodregte afstanden van verschillende punten ken, tevens als wreed en bloeddorstig. De
van dat vlak de hoofdzaken zjn van hetni- vrouweljke daarentegen vertoont zich in den
velléren.De daartoete bezigen toestelbestond zonneschjn,waarbjzjharelangeharenkamt,
van ouds dan 00k uit2 deelen.Het eene is Of 00k met het halve ligchaam zich boven

bestemd om den schjnbaren horizon aan te den waterspiegelverheffend; ztj is ongemeen
wjzen en hetandereom zjnafstandvaneen schoon en gezellig. Alle nixen houden van
ofander punt te meten;zj droegen in den muziek, zang en dansl 00k zoeken zj we1
eenvoudigsten vorm den naam van waterpas eens meisjes en Jongellngen tûtzich telûken ninelleerlatofwatcpasbaken.Het eerste is ken en mede te slepen naar de diepte der
eene blikken buis, steunende in het midden Yvateren.
op een kegel, met omgebogen armen van
N izza, in het Fransch Noe, weleer een
glas.De buis isljnregten deglazenarmen graafschap aan de Middellandsche Zee en ver-

staan loodregtenevenwjdigopdebuis.Isdeze volgens eene provincie van het koningrjk
met voeht gevuld, en staat dit in de beide Sardinië, werd in 1860 aan Frankrjk afge-

arm en even hoog, dan ligt de buis in een staan en vormt thans meteen voormalig arhorizontaal of waterpas vlak en men ver- rondissement van het departement Var het
krjgt alzoo langs die buis eene horizontale departement AlpesMaritimes.Deevenzoo ge-

vizierljn. W il men nu het hoogteverschil noemdel
toofdstad,gelegen aandenvoetvande
tusschen A en W (;g.2)kennen,dan plaatst zuideljkeuitloopersderZee-Alpen,welkezich
men de buis in C en denivelleerlat,in ellen, inden Monte-calvoinharenabjheidterhoogte
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van 700 Ned.elverhefen,enaandenmondder men vindter merkwaardige Romeinsche 0tldPaillon (Paglione), waar zj zich uitstortin heden.
de Colf van Genua,in een heerljk Oord,is In de dagen der oudheid heette deze stad
de zetelvan een prefect en van het departe- Nieaea;zj wastoen de grensplaatsvanItalië
mentaalbestuur,- voortsvan een bisschop, en van de ltolonie der slassiliërs. omstreeks
van eene regtbank en van Onderscheidene eene eeuw vôôr Chr.werd zi
j btj hetR0consulaten. Men heeft er een lycéum ,eene meinschexjk gevoegd,om den handeltegen
kweekschool voor Onderwjzers, eene voor de woeste Ligtlriërs te beschermen. Na de
priesters, 3 bibliotheken, een musênm voor stit
/hting vau Forum Julii tFrejuslten tjde

natt
lt
lrljke historie en een botanischen tuin. van Auynslusverloorzj echterveelvan hare
00k zjn er onderscheitlene genootschappen) beteekenis. In de middeneeuwen behoorde

hospitalen en andere inrigtingen van welda- Nizza aan de graven van Provence en sedert
digheid en ruim 52000 inwoners (1872),wier 1388 aau (lie van Savoye. Tn 1538 werd er
taal een 'mengsel is van Provençaalsch en een wapenstilstand gesloten tt
lsschen Spanje

Italiaansch. Nizza is verdeeld in 4 wtiken: en Frankrgk.In 1543 belegerden deFrande Oudstad,metnaatlwestraten,en deW jk sohen haar aan de land-en de Turken aan
der 18de eellw , beid: aan de Oevers van de dezeeztjde;zjwerdtevens,metllitzondering

Paillon en aan den voet dtls bergs gelegen, van de citadpl, veroverd en geplunderd.In
waarop zich d: overbljt
z
selan eener citadél 1691 maakte de maarschalk Catinat zich van
verheFen, - de Nietlwstad, op den regter haar meester, en in 1706werdzj nogmaals
Oever der Paillon en door 5 brt
lggen met de en in 1792 wederom door de Franschen inge-

andere wjken verbonden,- en de Haven- nomen.Den 3lstenJanuarj 1793 werd zj a1s
stad.Erzjn 10 R.KatholiekeeneenigePr0- departementAlpes Maritimes metFrankrjk
testantsche kerken,alsmede eene synaroge; vereenigd.W él namen de oostenrjltershaar
00k vindtmen er 2 schouwbtlrgen. De lnge- den llden Mei 1800 in bezit,doch moesten
zetenen houden zich bezig met Ooftbouw ) haar den 29sten daaraanvolgende aan de

njverheid en handel.DeeersteleverteenOvervloed van oljven,citroenen, oranjeappels,
vjgen, amandels en St.Jans brood, terwtjl
o0k de wjnstok ermetzorgwordtgekweekt.
T0t de takken van njverheid behooren er:
hetbereiden van essences,dekunstdraajertl,

Franschen overlaten.In 1814 werd zj weder
m etSavoye vereenigd en bleeft0t 1860 eene
provincie van hetkoningrjk Sardinië.- Een

anderNizza,gewoonljk N'
Jzzg Monferratoof
Nizza della .rtz,gl
bt
z genoemd,iseenestad in
deItaliaanscheprovlncie Alessandria.Zj ligt
het vervaardigen van ingelegd werk, ver- aal'
lden spoorweg,beziteenetechnischeschool
werj, loojerj, zjdespinnerj,het inleggen en onderscheidene fraaje gebouwen en telt
van vruchten, het maken van zeep en van 6000 inwoners.
parfumerieën en hetkerven vantabak.DehanNjassa ofl'
andql'
a (Meer),zie Nias8a.

delomvaterhoofdzakeljk dereedsgenoemde Njegoesj isde geslachtsnaam dervorstevoortbrengselen, vooraloljvenolie.De stad ljke familiein Monteneyro(ziealdaar).
heefteene haven, die in 1750 werd vergroot

Njemen,zieNiemen.
Njord is de naam eener Ot
ld-Noordsche
wel slechts toegankeljk voorschepen van 4 godlleid. Hj was gebbren bj deWanen en

en thans41/cNed.bunderbeslaat;zj iseven-

Ned. el diepgang en daarbeneden. In 1874 met zjne zuster als eene kwelling aan de
zjn er ten dienste dergroote vaart 4Q0 sehe- Asen toegevoegd. Hj bewoonde Noatoen
pen binnengekom en en 397 uitgezeild. M en (Schepenstad),hetelfde van deverbljven der
heeft er eene geregelde stoombootverbinding

met Marseille en het eiland Corsica (Bastia
en Alaccio),terwjlNizza gelegen is aan den
spoorweg van Marseille naar Genua.Zt
lheeft
hare vermaardheid als verbljfplaats van zie-

ken vooral te danken aan hare ligging ten
zuiden van het gebergte, dat haar tegen
noordew inden beveiligt. Zelden daalt er de
therm om eter t0t hetvriespunt,el1de gemiddelde temperatuur bedraaqt el'in N ovembez

goden en voerde heerschappj over den regen,
den wind en hetvuur.Tempelsen offerplaatsen stonden onder zjne hoede. Zjne eerste

gemalin Skadi verlietNoatpen,enzjnetweede
(Nerthms?) schonk hem Freyr en Freya.

N oach , de zoon van Lamea ,redde zich,

volgensde Hebreet
lwsche sage,bjden Zondvloed met zjn gezin in deArk em werdalzoo

de stamvadervaneennieuw menschengeslacht.

Hi
J'plantte den wjnstok en gafeenigegebo16OC.,in Decembert0tFebruarj11- 130C., den,de Noaehisehegenaamd.Deafstammelinen van Maarten April15- 180C. Hetaantal genvan zjne drie zonen Sem,Oham en Jafet

regendagen van Odobert0t Aprilbeloopt er bevolkten daarop de verschillende deelen der
gemiddeld 40. De prachtige plantengroei in aarde.
den omtrek der stad getuigtvan een bevoorN oailles is denaam van een0udadelljk
regtklimaat;men heeftergrachtigewandel- geslacht uit de Fransche provincie Limousin.
wegen) vooral in den Jardln public,in den Van demerkwaardigsteleden vermelden wj:
AntoLne de Noailles,geboren den 4den SepJardin des Phoc'
éensmetsierltjkepalmen en
reusachtige myrten, in de Prom enade des tember1504enadmiraalvanFrankrjk(f1562)
,
IJe,
:,hertog nan NOt/iJW 9m aarAnglais aan de kust,waar fraaje villa'
s zich - en A nneJ'
half'in hetgroen verschuilen,i11den Chemin schalk van Frankrjk;dezewerdgeborenden
des Ponchettes, in den Boulevard du La- sdenFebruarj 1650en overleed den zdenOczaret,enz. De om trek van N izza is alsbe- tober 1708.
Lowis HlfolddeNpJiJJ:#,cardinaalen sedert
zaaid met buitenverbljven en tuinen, en
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1695 aartBbisschop van Parjs. IljNverd ge- mesderguillotinebezweken.Hettegenwoordig
boren den z7sten Mei 1651,was een broeder hoofd van deze ljn isAntolneJkdfl,
vLeoll
cs
van bovenvermelden hertog en onderscheidde Noaillen1hertog van X xcFe ,prins en hertog
door
n
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n
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ge
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wd
zich
zjne vrjzinnige gevoelens. Toen
hj den Jansenist Qltesnelin bescherminynam met prinses Anne .Vlrcf.Hj had zitting in
en eene herziene uitgave van het Nleuwe de Jongst(1877)ontbondene Kamer van Af
Testament bevorderde,N7erd hj*d00r deJe- gevaardigen en behoort t0tdejverigste B0zuïeten vergolgd, maar onderteekende eerst
in 1728 de tegen hem uitgevaardigde bul

nap
Naobl
rtisllees
n. noemde men in hetoude Rome

5Unigenitus''.Hjoverleed den 4denMei1729.
Adrien A clrïc:,hertog van Noaélles,maarschalk van Frankrjk en otldsten zoon van
den voorgaande.Hijwerd geboren den 29sten

de nakomelingen van hen, die, nadat o0k

aan Plebejerscurulische staatsambten konden

worden toegekend,zoodanige ambten hadden
bekleed. T0t de nobiles behoordqn zoowel

September1678,voerde gedurende den Spaan- Patricische als Plebejische geslachten, die
schen Successie-oorlog bevelovereen Fransch alzoo een soort van geboorte-adel vormden.
armeekorpsin Spanje,veroverdein 1710Ge- Reeds vôör den Tweeden Punischen 00r10g
rona en werd in 1711doorPltilipsV benoemd scheidden zjzich afvan deignobiles(onadel-

totgrandevan Spanje.Gedurendehetregent- ljken)ofhetplebs.Menmoethenechterniet
schap van den hertog van Orleans bevond hj verwarren met de Patriciërs,de oud-Romeinzich aan het hoofd der verwarde fnanciën, sche aristocratie uitmakende.De nobiles had-

nam zjne toevlugt t0tmaatregelen van geweld,doch moest eindeljk alstegenstander
van Law in 1718zjneportefeuilleafstaanaan
d'Aguessealt. Voorts door DuboLs uit de H0fgunst verdrongen,keerde htjt0t hetambte-

den geen andervoorregtdan hetsjusimaginum'' ofhetregt om hetbeeld van den voorvader, die een curulisch ambt bekleed hadj
in hetatrium hunner woning te plaatsen.De

nieuwe nobileswekten zeerdejverzuchtder

l00s leven terug. Eerst in 1733 zond de mi- Patriciërs;deze verhinderden daarom zooveel

nistexI'
lenry hem naarhetlegeraan deRjn. mogeljk de benoeming van homines novi
Dt
iâr veroverde hj de liniën van Ettlingen, (nieuwemannen)t0thoogewaardigheden,en
bezette W orms en verkreeg na den dood van werden hierbj door de reedsgevestigden0den maarsehalk Berwok vö0
'rPhilippsbl
lrghet bilesterzjde gestaan.Inzonderheid hetconopperbevel en den maarschalksstaf. In 1735
verdreefhj aan het hoofd der Sardiniërs de

sulschap bleeft0taan heteindederRepubliek
nagenoeg uitsluitend in handen der nobiles.

Keizerljke benden uitltalië.Gedurendeden
oostenrjkschen Successie-oorlog zond Lodef
rï/k XV hem in Maart1743 meteen talrjk
legeroverde Rjn.W êlbestuurdeNoalllesde
zaken o?eeneonberispeljkewpze,maarleed
btj Dettlngen eene nederlaag,waarna hj het

Nodier (Charles Emanuel), een verdiensteljk Fransch schrjver,geboren teBesançon
den 18den April 1780, studeerde te Straatsburg en in zjne geboorteplaatsin denatuur-

ljke historie en sehreef: rDissertation sur
l'usage desantemnes(1798)9'en rBibliothèque
opperbevelm ethetlidm aatschap vandenstaats- entomologique (1800)''. In 1797 was hj beraad verwisselde en zich m et het beheer der noemd tot adlunct van den bibliothecaris te
Buitenlandsche aangelegenheden belastte. In Besançon, waar hj zich bekend maakte met

1746vertrok hj als ezantnaarhetSpaansche de voortbrengselen der Duitsche'letterkunde.
Hof, nam in 1755 zpn ontslag uitalle open- Het lezen van den W erther''van Götltegaf
bare betrekkingen en overleed den 24sten hem aanleiding t0thet schrjven der souabere
Junj 1766.EenuittrekseluitzjnepMémoires'' romans: pstella ou 1es proscrits (1802)'' en
Averd in 1777 en de XCorrespondancedeLouis rLepei
ntredeSaltzbourq (1803)''.Alsjverig
XV et du maréchal de Noailles''in 1865 in koningsgezinde haalde hj zich dqor eene 04e
het licht gegeven.- 00k zjn zoon Louis, tegen Napoleon vervol
ginq en gevangenisstraf
hertog van Noailles geboren den QlstenApril
17211 woonde onderscheidene veldtogten ill
ill Vlaanderen en Duitschland bj en werd in
1775 maarsehalk en gouverneur van St.Germain, Waar jj1
*
1
* den 22sten Augustus 1793

op den hals, nam de wpk naar het Juragebergte en trok vervolgens naar Zwitserland.

de St.Cyr (184392dedruk,1856)'
'.
Eene Jongere 1jn (Noailles-M ouayq isgesticht,door Pl
ilippenan Noailles,hertog van
X olcAy geboren den 27sten November 1715,
na den slag van Fontenoy t0tmaarscbalk be-

als scherpzinnig taalbeoefenaar en uitstekend

Toen hj laterinFrankrjk terugkeerde,xerd

hj hoogleeraar in de letterkunde te Dole,
maarmoestwegens zjn haattegenNapoleon
overleed, waarna zjne gemalin en andere nogmaals vlugten,waarna hj bibliothecaris
leden van zjn geslachthun leven eindigden werd te Laibach en eerst na de Restauratie
onderdeguillotine(1794).
van 1814 zich te Parjsk0n vestigen.LodeTJlI, hertog van Nomille:, het hoofd der '
l
tl
ik XVIII nam hem op in den adelstand.
oudere 1tJn.Hj werd yeboren den 4den Ja- In 1824 werd Nodier bibliothecaris,later0ynuarj 1802,zag zich ln 1827 benoemd t0t perbibliothecarisbj hetarsenaaljin 1834 11d
pairen in 1848t0tlid derAcadémieenschreef: derAcadémie,enoverleedden Q6stenJanuarj
rHistoire de m adame de Maintepon (1848-- 1844. Hj leverde uitmuntende uitgaven van
1858,4 dln)'',- en pHistoire de la maison klassieke Fransche geschriften en deed zich
lexicograafkennen in zjne rDictionnairedes
onomatopées de la langue française (1808;
2de druk,1828)9',- pExamen critique des
dictionnairesdelalanguefrançaise(1829)'',-

nûemd,en den 27sten Julj 1794 on4er het en rDictionnaire universelde la langue fran-
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çaise(1822,2 dln;6dedruk,1839)''- alsmede in de DElémentsdelinguistique(1834)''.
Hjiseen derbesteFranschestilisten,envan
zjne romans verm elden wj: rlean Sbogar
(1818)''
:- r'rhérèseAubert(1819)''
,- rLer0i
de Boheme et sessept châteaux (1830,eender
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en delfstofkundige,geboren teBonnden loden
October 1788, werd in 1814 commissaire des
mines in het Fransche departementOurthej

in 1815 mjncommissaris in hetRoer-,Rjnen Moezeldepartement, in 1816 lid van het

Koninkljk mjnbestuurte Bonn,in 1818 buimjnraad aldaar.In 1864 verliethj metden
titel van rBerghauptmann'' het departement
dermjnen,maarbleefhoogleeraar,directeur
van hetmusêum enz.In 1842 bezochthj op
lastderRussischeregéringdemjneninPolen,
en Jegens de universiteit te Bonn heeft hj
zich verdiensteljk gemaakt door er een uitgebreid mineralogisch muséum te stichten.
Behalve een groot aantal opstellen in tjdschriften schreefhj: rDas Gebirgein Rheinland-W estfalen (1821- 1826,3dln)''
,- oDer
Bau der Erdrinde nach den heutigen Standpunkt der Geognosie (1838)''
,- rDie EntstehungderErde(1843)''
.- rDieEntstehung

beste Fransche werken op htlmoristisch ge- tengewogn en in 1822 gewoon hoogleeraaren

biedl''- MadémoiselledeMarsan (1832)''XLes quatre talismans (1838)''h - rcontes
(1841)'' - Nouvelles (1841)'' - en rRêveries (1832).O0k schreef hj:rsouvenirst
portraits, épisodes de la Révolution et de

l'Empire (1881, 2 d1n; 18de druk, 1872)''.
Zjne roeuvres''verschenen in 1832- 1834 in
12 deelen.
N oë (Heinrich Augtlst),een verdiensteljk
Duitsch schrjver,geboren te Miinchen den
16den Julj 1835, heeft zich vooral bekend
gemaakt doorhetleveren van fraaje natuurtafereelen uit de Duitsehe en oostenrjksche
Alpen.Hj studeerde te Erlangen in denatuurkunde en wjdde zich tevensaan verge- und Ausbildung der Erde (1847)'',- en de
ljkende taalsttldie.Van 1857- 1862 washj afdeeling pGeognosie en Geologie'' in: rDie
werkzaam a'
an de Hof- en Staatsboekerj te Gesammten Naturwissenschaften (1877, 3de
Miinchen,volbragtdaarna reizen in Italië en drukl''
.
in de gewesten der Slawische volken en be-

N oirm outier,een eiland op de kustvan

paalde zich toenbj hetbeoefenen derletter- het Fransche departementVende'e,is 16Ned.
ktlnde,eerstteMiinchen,vervolgensteW eenenj mjllang en gemiddeld2breed.Hetdektaan
en later meestal in Carinthië en Ty1'ol.Van dezuidzjde deBaaivanBourgneufen isvan
zjne geschriften vermelden wj:pBayrisches het vaste land gescheiden door de zeeëngte
Seebuch (186)'',- roasterreichisehesSeebuch van Fromentine, welke eene breedte heeft
(1867)'' - Neue Stt
ldien aus den Alpen van 4 Ned.mjl en bj eb droog looyt.Het
18
68
ngv0nMeran(1868)''!- eiland isdoordjken tegen overstroomlngbeBr
e)'''= pDerFrih,l
,i
nnerbuch(1869),- rBilderausSiidtlrol veiligd, en de inwoners houden zich bezig
und v0n den Ufern des Gardasees (1871)':.- met het delven van graniet en methet w inIn den Voralpen (1871,' r'
W inter und nen van zout,soda en zeewier,alsmede met
Sommer in Tirol(1876)5',- pDeutschesAl- visscherj, scheepsbouw en handel.De ntad
penbueh in W ort und Bild (1875)'/, en van dien naam ,aan de oostkustvan heteiland
XReisehandbuchfiirdieDeutseheAlpen(1877)/', gelegen, heeft eene haven, 107 koopvaarvoorts: Dalmatien und seine Tnselwelt djschrpen (1875)en rui
m 6000 inwoners.

(1870)''- jyltalienischesSeebuch(1874)''- en

N olsseville, een dorp in het Duitsche
uur gaans ten oosten van Metz, is vermaafd

XElsasz-Lotharingen (1872)'',- benevensde
romans:rErzëhlungen und Bilder(1873)'',DDie Brider(1873,3 d1n)'',- pDerZauberer
des Hochgebirges (1874)'',- rGasteiner Novellen (1875)''
, - rRobinson in den Hohen
Tauern(1875,3dln),eneenaantalvertalingen.
Op reizen in Spanle(1872)eninTurkje(1876)
leverde hj aan dedagbladen teW eenen bj-

rjksland Elzas-luotharingen, omstreeks 11/g

N oesa Laut,eenderMolukscheeilanden,
ligttusschen 3038'20//en 3044'N.B.,tenzuidoosten van Sapoera en van dit eiland door
een veilig kanaal gescheiden. Het heeft Op

man en 600 stukken geschut,maarw erddoor
ron A tu,fdfx-#'
ef,die70000manen300stukken

dragen t0t de geschiedenis van die landen.

door den ylag van 31Augustusen 1September

1870 tusschen het Fransche Rdnleger onder

B azaine en de Duitsche belegeringstroepen
vöör M etz.Bazainedeed toen eene poging om

metzjne legermagt door de vtjandeljke troepen heen te breken, ten einde zich m et M ac
AcApzltevereenigen.Hjverscheenmet120000

onder zjne bevelen had,t0t den terugtogt
genoodzaakt.De Duitschers verloren 128 0ë-

ééne L geogr.mjleene Christeljke bevol- cieren en 2850 man en de Franschen 146

king van omstreeks 4000 zielen. De kruid- oëcierenen3401manaandooden en gewonden.
nagelteelt is er het voornaam ste m iddelvan
Nola,eene arrondissementshoofdstad in de
bestaan; 00k heeft men er een groot aantal Italiaansche provincie Caserta,aan den spoorklapperboomen. Op den noordwesthoek van weg Napels-Avellino, is de zetel van een

heteiland verheftzichhetfortBeverwjk,en bisscllop)en men vindter eenefraajehoofddebodem bestaaterhoofdzakeljkuitkoralen- kerk, een seminarium , een hospitaal, een
kalk.De inwoners waren t0t in den aanvang
der voorgaande eeuw zeeroovers en kannibalen. In 1817 ontstond er een oproer tegen
het Nederlandsch gouvernement,hetwelk echter spoedig werd gedempt.

Npgai,zie Tartaren.

weeshuis enz.,en omstreeks 12000 inwoners.

Jaarltjks wordter op den 26sten Junj het

feest van den heiligen Paulinwn, die in de
4de eeuw de eeredienst doorkerkklokken 0p-

luisterde,alseengrootvolksfeestgevierd.Zj
iseenederoudstestedep vanCampanië,werd

N oggerath (Jac0b))een uitstekend aard- door de Ausoniërs gestlcht,in 313 vôôr Chr.
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door de Romeinen veroverd en behield 00k in nominale waarde, en 00k van deze waarde
de middeneeuwen haren bloei.
neemt demakelaargewoonljk zjnecourtage.
N olet de Brouw ere van Steeland MinderJuist spreekt men 00k wel van een
(JohanKarelHubert),eenuitstekendVlaamseh nominaal''verm ogen,en verstaatm en daardichter,geboren te Rotterdam den 23sten Fe- onder dan het onzniver,brutobedrag van de
bruarj 1815,sttldeerdeteLeuvenenvestigde bezittingen van een persoon ofvan een vollt,
zich daarna ambteloos te Brtlssel.Hj is lid zonder de schulden, het passief, er af te
der Académie aldaar en bekleedde op hetlet- trekllen. H et nominaal Vel*lllogel'1 w ordt dus
terktlndig congrès,in 1851 te Brussel gehou- dan geljk gesteld met het actief, waarvan

den,den voorzitterszetel.Zjn eerste gedicht
vaZ eenigen omvang was: p'
Noémi (1840)''
Daarop volgden:rAmbiorix (1841,2de druk,
1846)''1- mDichtluimen (1842)''1 DErnst
e
nboert(1847)''
1 rzwartofwit(1853)''
$
en
let groote dietsche vaderland (185d),,.
rl
In proza leverdehj 0.a.:jrEen reisloin het
Noorden (1843)''1- en ,Du pangermanisme
et de sesin:uencessurla littératnre Qamande
(1868)'',waarin hj kraehtig in verzetkomt
tegen den Duitsohengeest.Zjnegezamenljl
tc
werken verschenen te Amsterdam in 6 deelen, nameljk 3 deelen pGedichten (18591871):'!2 deelen pproz,,a (1873)''en 1 deel
ppoëz
tlen proza(1877).
N om aden , eigenltil
t welde- of steppenbewoners (van het Grieltsche A'
oy,'
b Of weide),
noemt men zoodanige volken,w elke huu bestaan vinden in de veeteelt,zoodatzj zich
gedurig naar betere w eiden verplaatsen en
dusgeene vaste woonsteden hebben.Zj houden hun verbljfin tenten ofhutten en staan

het bèdrag, vermiuderd met hetpassief,het
eigenljke kapitaalofhetwerkeljk vermogen
aan de hand geeft.
N om inalism us (Hût) is een wjsgeerig

algerneenbestuur,omdatzjinkleinestammen
verdeeld zjn.Vaak leven zj van den roofof
van hetvervoeren van handelswarell.MTerden
zj verdruktof verdreven, dan trokken ztlin

strjd ttlsschen deNominalisten en Realisten,

gevoelen Om trent den aard en de beteekenis
deralgemeenebegrippen,welkeheta1svoortbrengselen der abstractie beschotlwt. De
naam ontstond in de dagen der echolastieken,toelzJohannes -/pycdlîz
lz3'
?x.sOptrad m etde
bewering,reedsin de rlsagoge''van Povpltyr'
J'
lf.
ste vinden,doch lateraan Ar'
àtôtelestoe-

geschreven,dat de algemeene begrippen (llniversalia)geenewerkeljkedingen,maarenkel
woorden 0n l
'
lamell (1
A0mi1
33,rel
*tllàl ofiatus
srocrisl zjn, terwjl enkel het afzonderljke
werkeljk bestaat.Degrûndregelvan hetn0-

minalismus, tegen hetwelk hetrealismus,op
de gevoelens Van P lato stetlnende,in verzet
kwam met de leer, dat mon bovenalin de
algemeene begrippen de werkeljkheid moest
zoelten,luidt aldtls: ouniversalia post rem'',
en die van het realisluus:nuniversalia ante
niet hooger in Ontwikkeling dan de Jagers- rem ''. Het nominalismus werdtomdat hetin
en visschervolken, alzoo veel lager dan de dedriepenheidsleer t0tdriegodheidsleervoerde,
landbotlwers.Zt
jhebbeneigenljkgeen vader- in 1092 te Soissons veroordeeld. Intusschen
land,omdat zj gestadig zwcrven, el1 geen ontbrandde in de 14de eeuw Op nieuw de
Omdatde Franciseaan W lllem nan,Oecam ,een
leerling van Dvns kvcofzf.
v, aan de algemeene
begrippen, als vOortbrengselen valz het ab-

digte dromm en naar elders en gavcn aanlei- strahe
'rend verstand,slechtseen subjectief'beding t0tvolksverhuizingen en Omwentelingen. staan w ilde toekennen. TOt de latere verdeZoo verschenen omstreeks hetJaar 2300 vöör digers van lzet nominalism us behooren:John
Chr.de H yksos Ofherdersvolken in Erypte; ./zl
rit
dcz; (# 1358), llobert Holcot (# 1349),

zg kwamenvandeoeversderPerzischeGolfen Greyoriu'
svan.
i?ïzzly
,
zlï(f 1358),Nicolalts6.
%'
d#waren vermoedeljk zelven voortgestuwddoor milts(f 1382)en GabriëlWVJ(f 1495).Hadde Ariërs, die uithet noordoosten derwaarts

den de Nominalisten harde vervolgingen te

rukten. Voorts kennen wj uit de olde ge- verduren,vooralte Parjsj- Ool
tztlverloren
schiedenis de togten der Hunnen en uit de de verjraagzaamhei
d meermalen uithetOog,
geschiedenis der middeneeuwen die der M0n- zooals bljkt uit de veroordeeling van Ilksz.
golen.In onzen ttld vindtmen demeesten0- InmiddelsverkreeghetNominalismusinFrankmadeninMidden-Azië.In Noord-siberië,Zuid- rjk en Duitschland allengs de Overhand en
enNoord-AmerikazgnzjtevensJagersvoll
ten. vormde,doorzich meer en meerl0stemaken
N om inaal beteekent pin naam'' waam van de kerkeljke godgeleerdheid,den grondtegenover staat hetgeen rwerkeljk is''.In slag voor delz voorultgang der wjsbegeerte
den handel spreekt men van de rnominale'' in de volgende eeuw en.
waarde van een eFect,eene obligatie ofeenig
N om os,eenGriekschwoord,dateigenljk
handelspagier,en men bedoeltdaarmede de welde beteekent, is de naam der districten,
waarde,dle door den uitgever aan datpapier waarin Opper-, Midden- en Beneden-lîgypte
is gegeven en w elke daarop is uitgedrukt, waxenverdeeld.Volgensdeoverlevering zjn
terwjl de werkeljke, reéle of'koerswaarde de nomoi afkomstig van Sesostris, die er
diegene is,waarvoorhetin hetverkeer gang- 36 aanwees en aan hethoofd van iedernom os
baar isen verhandeld wordt.Ook geld,vooral een nomareh plaatste.Voorts beteekentnom os
papiergeld met gedw ongen koers uitgegeven, 'tvet, st
plr'
?dk alsm ede een oud Detf, ter eere
kan zulk eene tw eeledige w aarde bezitten der goden gezongen.

N om sz (Johannes),een Nederlandsch dichwanneerdewetteljkewaardevandemunten
ofvan hetpapierhoogeris,dan deinnerljke ter,geboren in 1738,trad eerstin zeedienst,
ofwerkeljke waarde.Bj rentegevend papier werd vervolgenssuikerraënadeur,enzagzich
wordt hd bedrag der rente gerekend van de eindeljk genoodxaakt met de pen in zjn
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onderhoud te voorzien,waarna btiden 25sten van den rand en van den noniusvermenigAugustus 1803 te Amsterdam in het 8t.Pie- vuldigd, geeft de grootte van den boog,die

tersgasthuis overleed.Hj heeftvan 1767t0t
1793 een groot aantaltreurspelen in hetlicht
gegeven,en na zjndood verscheen nogzjne
rNagelaten tooneelpoëzj (1818,2dln)''.
N on ,zie Kloosters.
None (Eene)isin demuziek eeninterval,
dienegen noten omvat.Zj is een dissonant,
eigenljk eene omgekeerde seeunde dat is:

bj den afgelezenboog moetgevoegd worden.
Op meetinstrumenten is intusschen gemakshalve de waarde der noniusverdeeling aangewezen. Het begin van deze noemtmen het
nulpunt. De nonius is zoowelop bogen,a1s

Op regtljnigemaatstaven aangebragt.

N onnengeruisch 9in het Fransch brwit

de diable genoemd, is een geruisch,datm en

als m en c aanneem tals grondtoon,dan isd dcormiddelvan denstethoscoopbjveleperde seeunde; neemt men nq e0l10 octaaf sonen aan dehals-aderenwaarneemt:waarhet
hooger dan is die de nonevan c.De kleine door het tlitstroomen van bloed ultdeze in

none (b.v. van h-c, van e--f)Tvordt even den wjdenbulbusJugularisveroorzaaktwordt.
alsdegroote(van c- d,vand- e)gewoonljk Men hoorthetvooralbjbloed-armepersonen,
opgelost naar beneden in de octaaf:de over- en nietalleen aan hals-aderen,maar 00k aan

-CJ/: (b.
v.van F-gis,van C--dis)vindt dearm-en dj-aderen.Hetgetuirtvan bloedhare oplossing doorgaans in een halven toon armoede,dochmenbehoortaand1tverschjnsel
hooger gelegen grondtoon.Het none-accoord,
uit gl.
ondtoon, terts, quint septime en none
zamengesteld, bestaat uit vierbovenelkander
gelegde tertsen,die in onderlingeligging verwisseld kunnen wOrden.Degrootteen de ligging van die tertsen bepalen den aard van

niet te veel gewigt te hechten, daar het0ok

hetnone-accoord.Hetwordtin de becjfering

Dionysiaca'' genaamd, waarin hj de daden

bj den gezondeontstaatbj eenozjwaartsche

beweging van hethoofd.
Nonnus,een Grieksch dichter uit Panopolis in Egypte, leefde in de 5deeeuw na
Chr. en schreef een gedicht in 8 bflekeny

van de zoogenaam de gellerale bas m et het van Dionysqs (Bacchus) bezingt. Het is uitcjfer 9 aangeduid en meestal gebruil
tt met gogeïren doorGràfe(1819-1826,2dln).00k
weglating van den grondtoon.
bestaatvan hem eeneberjming van hetEvanN onius of lternier is de naam eener ver- gelie van Johannes, uitgegeven d00r Passow
deeling, aan m eetinstrumenten aangebragt, (1834).
on1 kleine deelen te kunnen iEezen. De
N ooddoop. In de R.Katholieke Kerk,
uitvinding van den nonius wordt toege- waar m en het ontvangen van den Christeljschreven aan den Portugees Pedrs Fkpdz ken doop Onmisbaar acht terzaligheid,heeft,

(f 1577)en 00k welaan een Zuid-Nederlan- bj Onmiddelljk levensgevaar van een ongeder, Tvrernier (W erner)geheeten,dieietslater doopte,ieder,hetzj man ofvrouw,Christen
leefde. De nonius berust op het volgend be- of niet-christen,niet alleen de vrjheid om
ginsel:Jvanneer
men eengedeelte

Van eene ver-

deelde schaal
neem t, en m en
verdeelt dat gedeelteinééndeel
meer (alsdan 110nius genoemd),
dan is het verschilvan schaalen noniusverdee-
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toedlening, alsm ede ofeenkind
gedurende degeboorte kan en

mget gedoojt
worden, en ln
w elke gevallen
zulk een doop,
als onvoldoende,
later door den

het aantal deelen) dat ieder
randdeel bevat,
gedeeld door het
aantal deelen,
waarin denonius
verdeeldis.Heeft

men bjv.9dee-

-

.
T(
)
-

aan den zoodanige den doop
tOe te dienen,
maar is daartoe
verpligt.DeKerk
heeft bepaald,
wie de eerstbe-

geesteljke moet

Fig.2.

len, elk van 10
minuten,vaneen
vcrdeelden rand genomen en deze in 10deelen
verdeeld,dan is hetverschilvan rand-en n0niusdeelééne minuut.Heeftm en 19deelenvan
dien rand genomen en in 20 deelen verdeeld,
dan is het slechts eene halveminullt.Alsmen
nu een hoek gemeten heeft,zietmen,welk
deel van de noniusverdeeling met eene verdeeling van den rand overeenstemt, en dit
getal, met het verschil tusschen de deelen

wordenherhaald.
Zulk een doop
'woemt men een
nooddoop. O0k

Lntlter keurde dien niet geheel af, doch hj
is bj de Protestanten geheelin onbruik geraakt.
N oodm unten zjn zoodanigoywelke in
tjden van gebrek,vooralin belegerde steden,
voorhetdagelt
lksch verkeeroft0tbezoldiging

va
n hetkrjysvolk werden geslagen.Zj werden vervaardlgdvanmetaalvan geringewaarde
en ook w el van leder ofvan papier.In ons

1j0

NOODMUNTEN- NOODW EER.

Vaderlan; heeft men er vooraluit den tjd
van den Tachtigjarigen Oorlog.
'Toodt (Gerard), een uitstekend Nederlandsch regtsgeleerde, geboren te Njmegen
den 4den September 1647, bezocht de hoogescholen in zjne geboortestad te Tueiden en
te Utrecht,promoveerde in 1669 te Franeker
t0tdoctor in de regten, vestigdezich teNjmegen alB advotaat en werd er in 1671 hoogleeraar in de regten.In 1679vertrok hj in

die betrekking naar Franeker,in 1684 naar

Utrecht en in 1686 naarLeiden.ln 1706bj
het neêrleggen van het rectoraat hield hj
eene belangrjke redevoering: pDe religione

a
b imyerio jure gentium libera'' welke in
verschlllende talen is overgezet,

1725.Hj sche
re
nef
o:
verleed

den 15den Augustus
nPr0babilium Juris libriIV (1674- 1891)':- rDe

foenoreetusurislibri111(1698)'',- popera
varia (1705)':,- Diocletiant
lsetMaximianus
sive de transactione et pactione criminum

(1
704)''- pobservationum libridu0(1706)''D e tbrma emendandi doli mali) in contrahendisnegotiisadmissiapudveteres(1709)'',en pcommentaria inJustinianidigesta(1716)'',
terwjl zjne ropera omnia''in 2folio-deelen

hetlichthebben gezien (1724- 1735).

N oodw eeriseenstrafregteljkbegrip.Het

kenschetst den toestand,waarin iemand zich
bevindt, die, ter afwering van een dreigend

scherming van eenig goed - het leven,de
onkrenkbaarheid van het ligchaam , de gezondheid,de eer,het vermogen - den uiter-

ljkenschjn van onregtvertoont,zonder toeh
onregt te zjn. De Staat stelt en handhaaft
de strafwet, om misdaden te strafen,maar
00k om ze te voorkomen.Zjneambtenaren
handelen met dat doel preventiefen oppressief. Bj het nemen van hunne maatregelen
en het gebruik maken van de hundaartoeten
dienste staande middelen verkeeren ztjevenwe1 niet in noodweer tegenover hem , die
zich aan de goederen vergrjpt,waarvan de
Staat in het algemeen belang de bescherming
op zich heet'
t genomen.Zj doen krachtens
hun ambt hlznnen pligt;zj zjn onpartjdig,
onzjdig tegenover den aanvallerendusonbevangen van oordeelin hunnehandelingen.Niet
alzoohj,tegenwiendeaanvalgerigtis,wiens
regtgeschondenofbedreigdwordt.Zjnoordeel
isbenevelddoordenaanvalqhjverkeertineen
toestand van vrees,schrik,verbjstering.De
Staat kan niet overal ten allen tjdegereed
staan, om elken onregtmatigen aanvalafte
weren en te voorkomen:w1lhj dusdebescherming van de goederen,diehjin 'talgemeen belang eens Op zich heeft genomen,
nietprjsgeven aan hettjdeljk geweld,dan
moethj 0okgeen onregtzien in dedaadvan
hem , die de strekking heeft,om dat gaweld

e
n dringend gevaar,t0tzelfverdediginq eene te keeren,en de handeling van dengene,die
daad begaat, welke anders een misdrgf z0u aangevallen w ordt niet beoordeelen naar den
zjn?doch nu hetkarakter van strafbaarheid
verllest.Zjne daad isslechtsschjnbaax0nregt,datdoordeomstandighedenzjnkaraltter
verliesten regtwordt.W egensdatschjnbaar

onregt, karakteriseert m en den toestand van
noodwrer we1doorde formule:ronregttegen
onregt'',zooals die van rnoodstand''geschetst
wordt in de form ule: pregt tegen regt''.llet
begrip rnoodstand'' onderstelt twee regten,
die in zoodanlg coniietm etelkanderkomen,
dathet voortbestaan van beidenaastelkander
op den duuronmogeljk wordt.Openbaartzich

die strjd tusschen twee regten van ongeljk

gewigt, dan m oet het zwakkere voor het
sterkere, het lagere voor het hoogere regt
wjken.Hetregtvan eigendom en datop het
leven b. v. kunnen zoodanig in coniictk0-

maatstaf,die aangelegd kan en m oet worden
aan hem , die buiten het gevaar in koelen
bloede overleg kan plegen omtrenthetgebruik
der middelen, die hem daartoe ten dienste
zouden kunnen staan.Daarom bestaatergeene
regtskrenking, wanneer goederen geschonden
ofvernietigd wordenvan hem ,dieonregtmatig
op eens anders goederelz een aanval doet,

mits die schending geschiede ten tjde van

den aanvalen totafwering daarvan.
Noodweer onderstelteen onregtmatigen aanval op een physiek persoon;het gevaar,dat
afgeweerd zal worden, moet dringend en

dreigend,tegenwoordig zjn;deaanvalmoet
onregtmati
g zjn,althans in den vorm ,datis,
in het o0g van hem ,die aangevallen w ordt

ten tjde van den aanval.Hetisdusnietn00men,dat ik mjn leven slechts redden kan dig?datde htzlp van den Staat desnoods n0g
door eens anders zaak te beschadigen ofte tjdlg had kunnenwordeningeroepen.Zelfververnietigen. De geneesheer kan genoodzaakt dediging moet het doel zjn van hem , die
zjn? om eene amputatie te doen, om den aangevallen wordt;daarom isgeen noodweer

patiënt in het leven te behouden,ofom de tegen noodweer denkbaar.W anneer de maatvrlzcht te dooden ten einde de m oedertered- regelen van den aangevallene zoodanig zjn,
den.De daad ishiernietstrafbaar;erisgeen dataannoodzakeljkezelfverdedigingniermeer
misdrjf.Het lagere regtmoetvoorheth00- te denken valt, maar deze Op hunne beurt
gere wjken. Meejeljker te beslissen wordt het karakter van een aanval openbaren,dan
de vraag, a1s het coniict ontstaat tusschen isde grens,aan noodweer gesteld,overschreregten van geljk gewigten geljken omvang. den,dan iserpexcessusdefensionis''overm aat
Doch 00k hier neemt de wetenschap en de van verdeéiging,en dedaadhoudtopstralew etgeving m eestal aan, dat er geene straf- loos te zjn,hoewelin den regeldestrafbaarbare daad bedreven wordt door hem ,die om heid m et groote om zigtigheid zalmoeten worzjn eigen regttebehoudeninbreuk maaktop den aangenomen,en detoestandvannoodweer
4atvan een anderofdatzelfsvernietigt.W j 00k dan n0g alsverzachtende om standigheid
naderen hier weder het begrip van noodweer. voor den dader moet w orden in rekening geBeide toestanden hebben dit gemeen,dat er bragt.Die overmaat van zelfverdediging kan
eene handeling bestaat, die gepleegd ter be- zjnoorspronghebbeninverschillendeomstan-
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digheden.De aangevallenekan b.v.geheelin

dwaling verkeeren omtrentde noodzakeljkheid van de zelfverdediging,hetzj die door
den aanvalleropzetteljk veroorzaaktisdoor
hetaanlagenvan vrees,schrik,hetopwekken
van de driftenz.-.,hetzj datdiedwaling
buiten zjn toedoen ontstaan is.In iedergeval
zaler veelgewigtgelegdmoetenwordenopde
sublectieveopvattingvanhem ,dieaangevallen
is, door te letten op alle omatandigheden,
diein zjn 00g dehouding van denaanvaller

10t

N oord-A m erika, de grootste en tevens
denoordeljkehelftderNieuwe Wereld)tus-

schen den Atlantischen oceaan en de Stille
Zee gelegen en zich diep in het Noorden uitstrekkend, vormt een nagenoeg regthoekigen

driehoek meteenekustlengtevanbjna50000
Ned.mjl,van welke24000aan deStilleZee,
18700 aan den Atlantischen oceaan en 7000
aan de Ilszee liggen.Zjneoppervlakte met
die van Midden-Amerika en de eilanden bedraagt246430 L geogr.mjl,waarvan 35700

deden raotivéren als een onregtmatigeà aan- aan Groenland en 4460 aan W est-lndië beval. T0t overmaat van zelfverdediging mag hooren.De Atlantische Oceaan dringterdiep

men nieteerbeslt
liten,vôôrdatbljkt,datde landwaarts door en vormt er aanzienljke
aangevallene de vrjheidvan oordeelenen be- baajen en schiereilanden.Van dezelaatsten
sluiten volkomen herkregen had. Onstegen- vermelden wj:Boothia Felix,Melville,Lawoordig strafwetboek - n0gdeFranscheCode
Pénalvan 1810 - stelt de grenzen voorden
noodweer te eng, en beperkt hetbestaan er
van t0t enkele gevallen; zeer ten onregte.
Alléén manslag,kwetsuren,slagen ofstooten

brador, Nieuw-schotland,Florida,Yucatan,

heeten dângeenemisdaad,wanneerzjbegaan
oftoegebragtzjn rdoordenwerkeljkennooddwang der wetteljkezelfverdediging ofdoor
de verdediging van een ander bevolen w orden'
'- z00luidtde minderfraaje,oëciéle

ding zlch 80 Ned.elboven den waterspiegel
der zee verheft, vormt de grens tusschen

vertaling van dezen officiélen Franschentext:
D11n'yanicrime,nidélit,lorsquel'homicide,les
blessures etles coups étaientcommandés par
la nécessité actuelle de la legitime défense de

soi-même ou d'autrui''. onder de gevallen

Califbrniëen hetqrootenoordwesteljkeschiereiland, hetwelk ln kleineregesplitst is,van

welkeAlasjka den eersten rang bekleedt.De

landengte van Panama,waardewaterscheiZuid- en Noord-Amerika.Aan de overzjde

der qrens verrjst het gebergte van Midden-

Amerlka,zich in eenigetoppen verheFend t0t
eene hoogte van 4500 Ned.e1.Achterdelaagte
van Tehuantepec heeftmen het Mexicaansche
hoogland met onderscheidene werkzame vul-

canen,zooalsde Orizaba (5449 Ned.elhflng)

en de Popocatepetl(slechtsweiniglayer).On-

van werkeljken nooddwang van verdediging geveer op 22ON.B. staat dit Mexlcaansche
zjn de twee volgende begrepen:10zoo de hoogland in verband met het Noord-Ameri-

nederlaag begaan, de kwetsuren, slagen of caansche gebergte,hetwelk in het algemeen
stooten toegebragtzi
jn metbj dennacht,de uit2 randgebergtenbestaat,welkeuitgestrekte
beklimming of inbreking deromschuttingen, hoogvlakten begrenzen.Het oosteljkeisbemuren of detlren van een bewoond huis of kendonderdennaam vanRotsgebergte(Rocky
bewoond gedeeltevan eenhuisofvanderzelver Mountains),verheftzich in denMountHooker
toebehoorenaftewerenl20z0odezaak- liever t0t eene hoogte van 5105 Ned.el en strekt
daad - voorvalt in zlch te verweren tegen zich uitt0taan de llszee,terwjlhetwestedaden van geweldadigen diefstalofplundering. l
jke de SiérraNevada en deCascade Ranye
De bepalingen omtrent dit onderwerp in vormt,in den Monut W hitney t0t4541 enln
de nieuwere strafw etboeken
o0k in ons den St. Elias t0t 5563 Ned. el oprjzende,

ontwerpstrafwetboek van 1874 - zjnin over- waarna het over het schiereiland Alasjka en
eenstemming gebragtmetdejongerebegrippen vervolgens over de A leoeten voortschrjdt.
van de strafregtwetenschap, die hierboven

nntvouwd zjn.
'Toordaa (Pieter Jasper Van derj,e0n
verdiensteljk Nederlandsch letterkundige,geboren te Norg in Drentheden 24stenJanuarj

Van de overige

gebegten is hetAlleghanygeberqte het aanzienljkst. G1-oot zjn voorts

de rivleren en uitgestrekt de lage landen van
Noord-Amerika.De Mississippien de Rio del
Norte storten zich uitin de Golfvan Mexico,
1831,was eerstop een handelskantoor werk- deSt.Laurensrivierin den AtlantischenOceaan,
Zaam , Tverd toen vrjwill
igerbj deartillerie de Nelson in de Hudsonsbaai,de Mackenzie
en i
nstructeur bj deregimentsschoolen Zag ixl de Noordeljke Ilszee, de Yukon in de
zich daarna a1sambtenaargeglaatsteerstbj Behringzee, de Fraser en Columbia in de
deassurantiemaatschappj ArchlmedesteDelft Stille Zee en de Colorado in de Golf van
envervolgensbjdebrandBraarborgmaatschapptj Californië. Geen werelddeel bezit zo0 vele
te Haarlem.Hj schreef:plletgestolen kind meren als Noord-Amerika.De5 groote meren
(1849)'',- pHelptelkandervoortin 'tgoede van Canada,wier wateren langs de St.Lauensrivier den Atlantischen Oceaan bereiken,
(1850)'',- rEerstelingen, verspreide dicht- r
stukles (1855)':, - rH0e men dieper valt hehben eene oppervlakte van 4340 1 geogr.

(1859)'',- rllart en wereld (1869)M,- en mjl.Hetklimaat,daterzich overalleaard%W endela (1871)7'
,ditlaatsteonderden pseu- gordels uitstrekt,heeft,metuitzondering van
doniem Ada Nore,onderwelken hj 00k ver- de a'ldaar gelegene keerkringslanden, deze
zen in onze prachtalmanakken en novellen in bjzonderheid,dathetin hetalgemeen kouder
Europa'' schreef, van welk tjdschrift hj is dan hetklimaatvanEuropa,dochdiekoude
sedert1862 redacteuriB.Medeonderdenamen isaan de oostzjdevan hetRotsgebergteveel
K D.N.rJs Del
ft en Nora A'
J.geheefthj heviger,dan aan de westzjde.De oorzuk
QnQerscheidene opstellen geleverd.
van ditversthjnselis vooralgelegen in 4q
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heerschende noordwesteljkewinden,die van
deoostzjdeaankomen'
,nadatzjmetdedrooge
vlakten van hetnoordw esten des landsen m et
denoordpoolstrekeninaanraking zjngeweest

l0Op der Victoriarivierdoorden zuidwesthoek
kronkelt.Aan alle kusten vindt men ergoede

havens,bjv.PortDarwininhetwesten,Port

Essington ellRaëesinhetnoorden en Arnhem ,
en dus weinig vochtiglleid medebrengen,ter- Melville en Caledonbaaiin hetoosten.De00r-

wjlzj deswintersoverdebevrozenevlakten spronkeljke bewoners des lands zjn ruwe
derflszee en der groote meren strjken en Australiërs.Eerst in den laatsten tjd heeft
alzoo eene aanmerkeljke koude aanvoeren, men er volksplantingen van Europeanen zoedoch aan de westkust, eerst over de Stille ken te stichten, doc'h zonder gunstige uitZee zwevend, eene vochtige, zachte zee- komsten.Intusschen iserin den laatsten tjd
lucht brengen en het geheele klimaat aan- aan de Yamcreek goud ontdekt,hetgeen vergenaam maken.Daarom isdewestzjdeveel moedêljk t0t een belangrjken aanwas der
verder noordwaarts voor landbouw geschikt bevolking zalleiden.
en met een weligen plantengroei bedekt,dan
Noord-Brabynt,zieBrabant.
de oostzjde,waarop 56ON.B.degrond des N oord-carollna (Nortl1 Carolina),een
zomers slechts ter diepte van 1 Ned.elont- de
r Vereenigde Staten van Noord-Amerika
dooiten denoordeljkeoevervanhetHuron- tusschen 33O53'- 36033'N.B.en 75*25/- 830307
meer, op den breedtegraad van Venetië ge- W .L. van Greenwich gelegen,grenstin het
legen,gedurendede helftdesjaarsmetsneeuw noorden aanVirginia,inhetOostenenzuidoos-

bedekt isj hoewel er in de 3 zomermaanden ten aan denAtlantischenOceaan,inhetzuiden
eene warm te heerscht van althans 21OC.De aan Zuid-carolina en Georgia,eninhetwesten
gezamenljke bevolking van Noord-Amerika aan Tenessee, waarvan het dool'de Blaauwe
bedraagt omstreeks 60 millioen zielen;daar- Bergen gescheiden is, tellende op 2385 En
onderbevinden zich 41 millioen Europeanen, geogr.mjl rui
m 1071000 inwoners (1870),
11 millioen Indianen en hunne Kleurlingen, waaronder zich bjna 400000Kleurlingen en
i
et
s
mee
r
dan
1200 Indianen bevinden. De
àie in Mexico en Midden-Amerika de meer.
derheid der bevolking uitmaken,maar in de kust is er eFen en moerassig;men heeft er
overige deelen van Noord-Amerika geen half haFen, w elke zich t0t ver landw aarts uitmillioen tellen,8 millioen Negersen Mulatten, strekken en door metdninen gekroonde landvele Chinézen en 16000Eskimo'
s.Deafzonder- strooken van de v0l1e zee gescheiden zjn.
ljkelanden vanNoord-Amerikazjn:Centraal- Daartoe behooren de Albemarle-en Pamlicozp3drïkt, met W est-lndië, Adzïcp, de Teree- sound.De scheepvaart in deze wateren iszeer
i.çd:St
aten van F'
pprtf-zz/ldrikc metAlaqjka, gevaarljk en de kapenFear(Vrees)en L00kCanada en Groenland met de Deensche k0l0- out(Kjkuit)dragendienamenniettenonregte.
Kaap Hatteras strekt zich het verst noordniën (zie onderdigvexschillendenamen).
N oord-A m erlkaansche Zee-A lpen waartst
lit.Demoeraslandenzjnergrootendeels
noemtm en de bergketen,welke van dezuid- metnaaldboomen bedekt;de grond iser zeer
punt van het schiereiland Californië zieh uit- vruchtbaar, en wanneer men hem van het
strekt langs de westkust van Noord-Am erilta overtollige wator bevrjdt, levert hj Jaren

t0taan hetschiereilandAlasjka.Deafzonder- aaneen overvloedige opgsten.Op de lage kust
ljke deelen dierketen dragen denamen van volgt eene allengs rjzende zandvlakte, aan
Siérra Nevada van Californië, Cascadenge- de westztjde begrensd door eene ljnjwelke
bergte enz. Zj torscht onderscheidene uitge- de Onderste watervallen dfzr groote rivieren
dool'
de en op Alasjka n0g werkzame vl
llcani- dool'
sntldt. Vanhier t0t aan den voet der
sche toppen.Dehoogstezjn deAlountW ithney Blaallwe Bergen heeft men eone heuvelstreek
en de St. Elias, beide omstreeks 4550 Ned. ter breedte van 180 Ned.mjlen met enkele
toppen ter hoogte van 360 Ned.elboven de
el hoog.
N oord-A ustralië (North Territory),het Zee.In hetwesteljk gedeelte van dezenStaat
noordeljk gedeelte van het vaste land van ligt eindeljk de bergstreelt, gevormd door
Australië,omvatvolgensdeJongsteverdeeling eenige evenwjdige ketens der Allegha-

het gebied ten westen van de Golf van Car- nies. llier verhefen zich onderscheidene
pentaria t0taan den 129sten lengtegraad(O.L. hooge rotsgevaarten, zooals Clingman's Peak
van Greenwich) en ten zuiden tot aan den ofBlack Dome,Buckley's Peak,M ount M it16den breedtegraad (Z.B.). Het binnenland chell en Roan M ountain? allen m in ofm eer
vorm t eene hoogvlakte ter hoogte van om- 2000 Ned.elhoog.De Staatheeft eenem ilde
streeks 1000 Ned.el,welkenoordwaartssteil, besproejing,maar dewaterren zt
jn &eoorhet
doch zuidwaarts lanrzaam afdaalt en hoofd- verkeer weinig geschikt.De rivieren hebben
zakeljk met basalt ls gedekt, datbj ver- er allen, met uitzondering van eenige kleine
weering een vruchtbaren bodem oplevert.In zjrivicren der Tenessee, eene zuidoosteljke
het algemeen bevindt zich dat gewestin een rigting en storten zich uitin den Atlantischen
gunstigen toestand, doch het klimaat is er Oceaan.De aanzienljkste is de Cape Fearzeer warm en schier onverdrageltlk voor den rivier, doch ook deze is slechts over een afEuropeaan. Het wordt mild besproeid door stand van 65 Ned.mjl,t0taan W ilmington,
onderscheidene kustrivieren,zooals deRoper, voor schepen van 3- 4 Ned.eldiepgang en
de Liverpool,de Alligatorrivier.deAdelaïde, t0t Fayetteville voorstoom booten bevaarbaar.
de Daly enz., welke op het hoogland ont- In hetwesteljk gedeelteheeftmendaChowan
springen en zich naar de Golfvan Carpentaria en de Roanoke,w elke inVirginiaontspringen
en de noordkustspoeden,terwjldebeneden- en hare wateren naar de Albemarlesound v0e-
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lesound met de Chesapeakbaai verbindt.Het

nderwjswordterallengsverbeterd;in.1874
de Taren de Neuseen beçeven zich naarde o
Pamlicosound.DeChowanlsvoorstoombooten warener3311openbarescholenmet2690onderover 120,deRoanokeover240 (totW eldon),
ieTarover160 (totTarborough)endeNeuse
over 190 Ned.mjl(totW aynesborough)bevaarbaar.Anderebelangrjkerivienen zjner:
de Yadkin, de Catawka,de W asamaw en

wjzers,alsmede2 kweekscholen vooronderwjzersen 5collègesmetdein1789gestichte
universiteit.De tegenwoordige grondwetdagteekentvan 1868,doch isin 1874gewjzigd;
de uitvoerende magtistoevertrouwd aan een

onderscheidene zjrivieren van de Tenessee, gouverneur,die, evenals de lieutenant-goverCongaree enz.Bj het bereiken van de lage nor,de staatssecretaris,deauditeureneenige
vlakten vormen zj watervallen en hebben in andere hooge ambtenaren,doordetvolk voor
hetkustgewesteen tragen 100p,weshalvehare den tjd van 4Jaargekozen wordt.De wetmonden door zandbanken en baren versperd gevende magt is in handen van de General
zjn.Hetklimaatiserindelagestrekenwarm Assembly, bestaande uit een Senaat van 50
en des zomers ongezond,doch in de overige en een Huis van Vertegenwoordigers van 118
deelen des lands gematigd en gezond.In het leden,voorden tjdvan 2jaardoorhetvolk
zuidoosten heeft men subtropische vruchten, benoemd.De 5 regtersvan hetH0fvanAppél
zooals:vjgen en oranjeappels;palmboûmen en de 6 regters van hetHooggeregtshofworgroejen ernoordwaartst0taankaapHatteras, den voordentjd van 8 jaar,degraafschapsde aardappels worden erin December gepoot ambtenaren voordentjd van2Jaargekozen,
en in Februarj geoogst,enhetplantenkleed en stembevoegd isiedermanneljk ingezeten,
bljft er het geheeleJaargroen.BtjRaleigh, die den ouderdom van 21Jaarbereiktheeft.
in hetnoorden van den Staat,bloejendeper- Het vierde gedeelte der belastingbetalende
sikboomen in Maart en worden de vruchten burgers in elke gemeente kan den verkoop
in Junj rjp.Daarentegen is het klimaat in van sterkedranken verbieden.Destaatsschuld

de bergstreek n0g al guur en de vorstduurt bedroeg erin 1874 omstreeks 96 millioen guler we1 eens saaanden aaneen.D e gem iddelde den. De Staat is verdeeld in 82 graafschaptemperatuurvan Smithville,bjkaap Fear,is pen,heeftRaleigh t0thoofdstad enzendtnaar
18,70C.en dievan Ashevillein de bergstreek hetCongres der Unie 2 senatoren en 8 volks12,70C. De Jaarljksche hoeveelheid regen vertegenwoordigers.
wordtgeschatop 1160 Ned.streep.DegesteldReeds in 1585 werd onder de leiding van
heid van den grond is er zeer verschillend,en sir Walter AlldkA eene poging aangewend,
devruchtbaarheid in hetalgemeenslechtsmid- om op het Roanoke-eiland eene vûlkplanting
delmatig.In hetmiddenstegcdeelte ishetland te stichten,doch te vergeefs.Omstreeks1660
uitgeput4de kustgewesten echterz0u men ge- vest
igdeninwonersvanNieuw-Enpelandeene

makkeljk voor den landbouw in gereedheid kleine kolonie nabj Kaap Fear-rlvier,doch
kunnen brengen,terwjlde bergstreek uitne- in 1663 werd hetgeheelegebiedtoejewezen
mend geschikt is voor de veeteelt.Men heeft aan lord Clarendon en 7 andere adellgkeheeer ditgestrekte bosschen met kostbaar hout. ren (zie onder Carolinaj.ln 1693 kwam er
In de moeraslanden vindt men vele ceders eene scheiding tusschen Noord-en Zuid-caroen cypressen; de Staat wordt doorsneden lina,en in 1729verkochtendeeigenaarshunne
van een dennenwoud, hetwelk eene breedte regten voor 17500 pond sterling aan de En-

bereikt van 170 Ned.mjl, terwjlmen er in gelsche regéring. Noord-carolina nam jverig
hetwesten eiken, beuken enz.aantreft.Ook deelaan denom wentelingsoorlogenverklaarde
is er veel w ild; eenden en ganzen bevolken zich reeds in Mei 1775 onafhankeljk. Den

de kustlanden, en de beer is er n0g nietuit- 27sten November 1789 aanvaardde deze Staat
geroeid. De voornaam ste voortbrengselen van de constitutie der Vereenigde Stateny doch

den landbouw zjn er:katoen (in 1874 bjna behoordein denJongsten burgeroorlog t0tde
60000 balen), maïs, tarwe, rjst,bataten, partj derZuideljken.W ilmington,zjnevoorsorghum , peulvruchten, aardnoten, vlas en naamstestad,werdden 22stenFebruarj1865
Kbak.Men had er in 1874 omstreeks 132000 door de troepep der Unie veroverd.
paarden, 50000 m uildieren,316000 runderen,
N oord-Dultsche B ond isdenaam vau
200000melkkoejen,823000zwjnenen278000 een Bondstaat waartoe zich na uitbreiding
schapen. O0k ontbreekt het er nietaan be- van den Duitschen Bond tengevolge van den
langrjkedelfstoFen!zooals:goud,zilver,zink, 00r10g van 1866 volgens het verdrag van 18
koper, 100d,graphlet, steenkolen,porselein- AugustusvangenoemdlaardevolgendeStaten
aarde en marmer.In 1872waren erruim 3600 vereenigden:Pruissen,Saksen-W eimar,Olden-

werkplaatsen vannjverheidmet136000werk- burg, Brl
m swjk,Saksen-Altenburg,Saksenlieden.Men winterverbazendveelterpentjn Coburg-cotha,Anhalt,debeideSchwarzburg(
33/4'tmi
llioen vaten),pek en teer,- voorts staten,ReuszJongereljn,W aldeck,Sehaumheet
men erzaag-enkorenmolens,katoen-en burg-luippe en devrjesteden Liibeck,HamKbaksfabrieken.O0k devisscherj is ereene burg en Bremen. Op den zlsten Augustus
belangrjke bron van bestaan.Deregtstreek- volgden de beide Mecklenburgen, den 3den
sche handelmethetbuitenland isernietvan December de Groot-Hertog van Hessen voor
groûten omvang wegens gemis van goede ha- de provincie Opper-Hessen (ten noorden van
vens! doch de spoorwegen hebben er reeds de Main),den Q6sten 8eptember Reuszoudere

eene lengte van 2400 Ned.mjljterwjleen 1jn,den 8sten October Saksen-Meiningen en
kanaal door het DismalSwamp de Albemar- den zlsten OctoberhetkoningrjkSaksen.De
XI.
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Bon; telde dus op eene oppervlakte van 7540

o geogr.mjlomstreeks30millioeninwoners.
Om eene grondwet voor den Bond vast te
stellen,haddendenlzdenFebxuarj1867Rjksdagsverkiezingen plaats,en den zlstenvan die
maand werd deconstituérende Rjksûag door
den Koning van Pruissen geopend.Den 16den
Aprilwerdhetontwerpaangenomen,den24sten

Junj afgekondigd qy degrondwetkwam den
lsten Julj in werklng.Den 26sten Julj aanvaarddekoning Willtelm deregten en pligten,
hem als voorzitter van den Bond opgedragen;

den 15denAugustuskwam deBondsraadbjeen,
den 3lsten van die maand hadden de verkiezingen voordenRjksdagplaats,en denloden
September Tverd deze voorde eersteenlaatste
maalgeopend.Immerstoen in November1870

o0k Baden,Hessen,Bejerenen W iirtemberg
zich btjden Noord-Duitschen Bond hadden
aangesloten en de hierop betrekkeljke verdragen doorden Rjksdaggoedgekeurdwaren,
deed de Bondsraad den 9den December het
voorstel, om den naam van Noord-Duitschen
Bond d00x dien van hetDuitscheRjkte ver-

bellaauwvisscherjiservan grootbelang.De

grond levert er voorts eene groote hoeveelheid steenkolen, anthraciet en turf,alsmede
M3ar:lerj krjt,zandsteen

jzerertsenpotklei.
Uit het ooq unt van njverheid bekleedtdit
departement ln Frankrjk den eersten rang;
men heefter127jzerfabrieken met9000j42 glasblazerjen met6000,- 175 Buikerfabrieken met24000,- en 800weverjen met
78000 werklieden.Gemeldeweverjen verwerken katoen, w0l, linnen, vlas, hennep en
zjde.Voortheeftmen erverwerjen en bleekeril-en, raënaderjen,papier-, kaarsen- en
zeepfabrieken,loojerjen,brouwerjen,brandewjnstokerjen enz.Deze bloejendenjverheid geeft er aanleiding t0t een levendiqen
handel,die aan Duinkerken eene uitgebrelde
scheepvaartbezorgt.In 1874zjn aldaar2222
scheyen meteeneruimtevan 518000t0n uitgezelld.Men had voorts in ditdepartementin
1875 een aantalvan 443 koopvaardjschepen
met eene ruimte van meer dan 43000 ton.De
handelwordterdooreen vportreleljk spoorwegnet zeer bevorderd;menheefterde ljn
Parjs-Brussel met de ljn DuinkerkenRjssel-valenciennesen onderscheidenezjlj-

vangen,hetgeen daagsdurna doordenRjksdag werd aangenomen.Den Blsten December
1870 werdnu denieuwe grondwetdesRtjks nen.Daarenboven heeftmen erbevaarbare riafgekondigd,waarna de Noord-Duitsche Bond vieren en velekanalen.T0tdeinrigtingenvan
verviel.Zie voortsonder Dnitseltland.
onderwjs behooren er:2lycéa,115 gemeenNoorder-Departem ent (Departement teljke collèges,37vrjescholen van middeldu Nord),hetnoordeljkstedepartementvan baaronderwjsen omstreeks1600lageresehoFrankrtjk,uitvoormalig Fransch-vlaanderen len. Men heeft er onderscheidene geleerde
en eengrootgedeeltevanCambrèsisenFransch- genootschappen, en sommige steden van dit
Henegouwen gevormd,grenstin hetnoorden departement, zooals: RjBsel, Kamerjk en
aan de Noordzee,in hetoosten aan België en Douai,zjn brandpuntenvan kunstenwetenin het zuiden,zuidwesten en westen aan de schap. Toch laat de volksontwikkeling er
departementen Aisne,Somm eenPasdeCalais, veelte wenschen over.Er zjn 5 vestingen
enteltop ruim 103 D mjlomstreeks11/:mil- van den eersten rang? en de 4 voornaam ste
lioen inwoners.De kustheeft er eene lengte steden,Rjssel,Rot
lbalx,Tourcoingen Duinvan 35 Ned.mjl;zj is vlak en met eene kerken,hebben ieder meer dan 30000 zielen.
reeks van duinen gekroond.Men heefter 2 Hetdepartementisin 6 arrondissementenverhavens,nameljk:te Duinkerken enteGrave- deeld en heeftRjlselt:thoofdstad.
lines(Grevelingen).O0khetoverigeland iser N oorderdistmcten is de naam eener
nagenoeg geheelvlak,daar zich alleen in het afdeeling op de westkust van Celébes;men
zuidoosten uitloopersderArdennen terhoogte noemthaaro0k welMaros,en zjstaatonder

van 266 Ned. el verhefen.Het departement
ligt grootendeels op het stroomgebied der
Schelde, welke er doorheen kronkelt en de
Sensée en Scarpea1szjrivierenopneemt,doch

het bestuur van een assistent-residenten 26
regenten van evenzoovele landschappen.Deze
afdeeling grenst in het noorden aanBonienin

in hetarrondissement Duinkerken.Men heett
er ongeveer 365000 Ned.bunder bouwland,
95000 Ned. bunder hooiland, 36000 Ned.
bunder bosch en 7400 Ned. bunder heideen weideland. Men verbouwt er vooralveel
graan,- voorts:aardappelen,peulvruchten,
suikerwortels, h0p, vlas,hennep,koolzaad,
tabak, dchorei, ooft en walnoten. Paarden
telde men er in 1872 rtlim 86000,runderen

De bodem levert er goud,marmer,porseleinaarde, salpeter en steenkolen. Men heeft er

hetzuidenaanMakassar;zjisMndekustlaag
hetoosteljk gedeeltemetde Sambre behoort en vlak, doch verder naar het binnenlan;
t0t het stroomgebied van de Maas.Het kli- bergachtig. De Piek van Maros is met digte
maatiser koud en in hetalgemeen nietaan- bosschen bedekt.Eenigerivieren doorsnjden
genaam , en de lucht zeer vochtig,doch de het vruchtbare land van hetoosten naar het
grond ongemeen vruchtbaar, maild besproeid westen,maar zjn slechts voorschepen van
en uitmuntend bewerkt.Voormaligemoerassen weinig diepgang bevaarbaar. T0t de voortzjn er drooggelegd en in voortreFeljk bouw- brengselenbehoorener:rijst,tabak,velehoutland herschapen, zooals het W ateringe-land Boorten,bamboe,vogelnestjes,wilden visch.

eenige steenbakkerjen.Men schatde bevolking op 120000zielen,en erzjn3inlandsche

scholen.De groote w eg door deze afdeeling,
voorzien van 9 Bteenen bruggen, is in 1859
voltooid.

N oorderlicht(auroraborealis)noemtmen
een lichtgevend verschjnselaan den hemel,
260000enz.De rivier-en kustvisscherj ver- datzichbepaaldeljk in denoordponlgewesten

Khaft er bezighei; nnn vden en nQk QQ ka- van 70- 755N.B. in vnlle pracht vertoont,
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maar 0ok wel eens op onze breedte wprdt de l
agere luchtqordel:vertoonen.Hetbljkt,
waargenomen,zooals den 24sten October1870 dathetnoorderllcht een belangrjken invloed
He
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op de gesteldheid der onderste luchtladen 4den Februarj 1872 enz.
zich in zeerverschillendegedaanten:gewoon- gen,daarde hemelbj een krachtig pptreden

ljk vormt het een glansrjken boog aan den van dat verschjnselmet ongewpnesnelheid

noorderhorizon, waarvan de onderste zoom bewolkten 00k wederhelderwordt.Hetverdoorgaans scherper is geteekend dan de b0- band tusschen het noorderlicht en de groote
venste. Beneden dien boog vertoonthet uit- dampkri
ngsbewegingen(dewindenlldenwarmspansel zich donkerder dan gewoonljk,en tegraad en de drukking der luchtls n0g niet
het heogste punt van dien boog ligt in de voldoende onderzocht. Men vermeldt, wat
rigting, door de kompasnaald aangewezen, echter door anderen wordtontkend,datmen
alzoo in den magnetischenmeridiaan.Dieboog bj een sterk noorderlichtweleenseeneigenknetteren pn ruischen heeft aargenobestaat somtjds uit enkele stralen,van den aardigSo
benedenzoom naar boven uitschietend en ver- m en. mtjdsbepaalt zich het noYopr
derlicht

schillend van lengte, en somtjdsverhefthj
zich hoog aan het uitspansel,- zelfs t0t op
het zuideljk hemelhalfrond. 00k ziet men
dikwjls onderscheidene bogen boven elkan-

bjeenklein gedeeltedesuitspansels,en somtjdsheeftheteeneaanzienljkeuitgebreidheid.

Hetqrootenoorderlichtvan 1September1859

was ln Noord-Amerika, Europa en Siberië,
der, welke gedurig van stand veranderen. in den Atlantischen oceaan t0t 12ON.B.jin
Voortsmerktmen weleens 0p,dat hetnoor- de Stille Zee t0taan de Sandwichs-eilanden
derlicht zonder bepaalde gethante over den (200N.B.)en inAfrikatot14ON.B.zigtbaar.

geheelen hemelisverstrooid.Menneemtdaarbj Terzelfder tjd zag men het zuiderlicht in
eene iikkerende ofgolvende bewegillg waar,
zoodat de verschillend gekleurde stralen zich
nu eens oostwaarts, dan weder westwaarts
buigen, of nu eens hier, dan 'ieder dââr
hunne Qikkering vertoonen. Somtjds is de
geheele hemel ofalthanseen gedeeltedaarvan
met zulke vlammende stralen bedekt,welke
in één punt zamenkomen,hetwelk in de rigting der magnetische indinatienaald gelegen
is. Dit punt noemt men de kroon van het

Australië,in den IndischenOceu neninZuidAmerika t0t aan Valparaiso. Zeer dikwjls

somwjlen te geljk waargenomen, een verBchillenden oorspronr hebben.Heteenebestaat
uit gele ljnen en ls kenmerkend voor het
noorderlicht,omdat het zich altjd,00k bj
4en Qaauwsten glans,vertoont.Volgens Vogel
komt het overeen met de ljnen, welke bj

of warmeren gematigden gordel (45O-231/cO
N.B.)en nog zeldzamerin dekeerkringslanden, maar dat de gordels van geljke verschjningsveelvuldigheid niet evenwjdig zjn

vertoont zich hetzuiderlichttegeljk methet
noorderlicht, zoodat men aan beide den a1gomeonon naam van poollohtgeeft.Uit eene

vergeljking derwaarnemingenvandevroegste
tjgen t0tnu eninverschillendegewestenvan
hei noordeljk halfrond bljkt, zooals door

Frifz voor Europa en doork omo voor Amerika is aangetoond dat het noorderlicht in
noorderlicht.De glans is gewoonljk wit-Of het algemeen welis waarin denoordelljke
geelachtig, maar 00k we1 eens schitterend landen van den kouden en gematigden gordel
r00d. Het spectrum van het noorderlichtbe- van hetnoorderhalfrond hetveelvuldigstv00rstaat uit 2 verschillende spedra, die,schoon komt en veelzeldzamer op den zuideljke:

eene electrische ontlading in verdunde lucht
ontstaan, en volgens Anyström m et het licht
eener eledrische vonk in volkom en drooge
lucht,waar zuurstofen stikstofde eenige ge-

leiderszjn derelectridteit,zooalshetgeval
moetzjn indebovensteluchtlagen desdampkrings.Het andere spectrum van hetnoorderlichtbestaat uit zeerQaallwe,roode lichtstre-

pen;men kan zealleen bj een zeerkrachtig

noorderlichtwaarnemen en 00kdann0gslechts

aan den evenaar en dat het 00k geenszins
hetveelvuldigst voorkomtin deonmiddellpke
nabjheid van den geographischen noordpool.
De plaatsen, waar het noorderlichtzich het
meest en het krachtigst vertoont,liggen op
een gordel van ovale gedaante, w elke den
geographischen en magnetischen noordpool
omgeeft. Deze gordellooptvan de Hudsonsbaai over Labradorjde zuidpunt van Groenland, Ilsland,Finmarken,de Karische Zee,
Noord-siberië en de zee ten noorden van de
Behringstraat en alzoo weder naar NoordAmerika. Ten noorden en zuiden van dezen

bjbenaderingbepalen.VolqensAngström zjn
deze roode ljnen afkomstlg van eene phos- gordelkomthetnoorderlichtminderdikwjls
?
horescentie ofPuorescentievan de zuurstof, voor en neemthetafin kracht,- doch naar
m de hoogere luchtlagen door e0n0 sterke het noorden is die vermindering sneller,dan
electrische ontlading voortgebragt. Over de
hoogte van het noorderlichtzjn degevoelens
der natuurkundigen zeer verschillend.In e1k
gevalverheûbn vele zich meer dan 20 geogr.

naar het zuiden.Deze gordelvoegt zich op

eene opmerkeljke wjze naar den vorm der
noordeljke vaste landen en naarde hierdoor
aangerezene grenzen vanhetjs.Ten zuiden

mj1 boven de oppervlakte der aarde.Het van dezen gordel ontwaart men het noorder-

hopgste punt is de boven beschrevene kroon. licht in den regel in hetnoorden,maar ten
Deze bevond zich volgens de metingen van noorden van dien gordel vertoont het zich
Galle te Breslau bj het noorderlicht van 4 doorgaans aan het zuideljk gedeelte desheFebruarj 1872 omstreeks 56 en bj datvan mels. Gedurende den loop van hetJaar komt
25 October 1870 zelfs 72 geogr.mjlhoog. het noorderlichthetmenigvuldigstvoorinden
Volgens andere waarnemingen echterkan het tjd der aequinoctiën, en het zeldzaamst in
zich, inzonierheid in de poolstreek,00k in dien der snlstitiën. Daarenboven heeft het
13*
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noorderlicht een tjdperk van 10-11 Jaren,
waarin zjne veelvuldigheid tegeljk metdie
der zonnevlekken vermeerdert en verm indert.
O0k bestaan er tjdperken van 551/3en van
222 jaren,wM rin men den gang dler lichtverschjningen naauwkeurig kan nagaan.

rector te Assen en overleed aldaar den 9den
November 1868. Behalve ondersc,
heidene 0p-

stellen in tjdschriften schreet'hj:poverzigt
der Noordsche godenleer (1842)'',- pcrito,
een dialoog van Plato, vertaald en opgehelderd (1846)9',- pNederduitscheregtsoudheden
Er bestaateenenu uwebetrekkingtusschen (1853)'',- en pEen bjnavergetenhnofdstuk
hetnoorderlichten het aardmagnetismus.Im- uithetleven onzervaderen (1854)'.
mers het eerste heeft zjn brandpuntin den
N oord-H olland,eeneNederlandschepromagnetischen meridiaanjenhetbljkt,datde vincie, bestaat grootendeels uit een schiermagnetische instrumenten bj hetverschjnen eiland, tussehen de Noord- en de Zulderzee
van hetnoorderlichtonrustig zjn en onregel- gelegeneninùetzuidengrootendeelsafgesloten
matigeafwjkingenondergaan,zoodatepzlRkm- door het IJ en voor het overig gedeelte door

boldthetnoorderllcht niet ongepast een mag- hetnieuwe Kanaal van Amsterdam naarzee.
netisch onweder genoem; heett.Deze m agne- T0t deze provinde behooren deeilandenW ietische storingenvertoonen zichopverschillende ringen, Marken, Urkt Tessel, Vlieland en

plaatsen tegeljker tjd,evenals hetnoorder- TerSchelling.Zj grenstvoortsn0gmethaar
licht zelf, en zjn te sterker naarmate dit oosteljk gedeelte aan Utrechten ten zuiden
laatsteglansrjkeris;zelfsvertoonen zj zich aan Zuid-Hollandjomvat hetnoordeljk deel
op plaatsen, waar men het noorderlicht niet der voormalige provincie Holland, nameljk
met het 00g kan waarnemen. Vooral o0k

Am stelland en K ennem erland m eteendeelvan

bljktdatverband doorhetfeit,datdekroon Rjnland,W aterlandenW est-Friesland,terwjl
van het noorderlicht zich in de rigting be- haaroosteljkgedeelte,aanUtrechtgrenzendej
vindt der inclinatienaald.Het regelmatig ont- den naam van Goqiland draagt, en telde in
wikkelde noorderlicht vertoont zich in een hetlaatstvan 1875op bjna50 D geogr.mjl
min of meer breeden ring, welke ongeveer 629345inwoners,van wel
keongeveer3//ede

evenwjdig is aan den boven vermelden Protestantsche en 1/4dedeR.Katholiekegodsgordel. Die ring bestaat uit Btralen, welke dienstbeljden.Grooterivieren zoektmen er
overeenkomen met de kracht van het aard*@
magnetismus 0P die plaatsen, Tfa3r Zp
uitschieten. Voor den Yvaarnezier 0P eene
plaats op aarde, ver ten zuiden van dezen
ring gelegen,is slechtseen gedeelte van dien
ring zigtbaar, en onder het door hem aan-

te vergeefs;men heeftde Hollandsche Vecht,

sehouwde ringsegment ontwaarthj hetdonkere gedeelte des hemels.Bevindt hj zich
onder een gedeelte van dien ring,dan zullen
de stralen evenwjdig zjn en volgens de wetten der perspectiefzich in één punt des uitspanselsschjnen tevereenigen,zoodatzj de

metdeNoordzeeverbonden.Erzjn trekvaar-

deAmstel,de Gaasy,deSpaarneen deZaan

met eenige zjriviertles,- voortsisAmsterdam door hetNoord-llollandsche Kanaalmet
het Nieuwe Diep, door de Keulsche Vurt
metde Lek en doorhet Kanaalvan Ilmuiden
ten van kknasterdanl naar Haarlem en naar
Naarden,van Haarlem naarLeiden,van A1kmaar naar Hoorn,Van Hoorn over Edam naar
M onnikendam enz., alsm ede spoorwegen van

Amsterdam naar Utrecht, van Amsterdam
reeds beschrevene kroon vormen.Een w aar- over H aarlem naar Leiden, van Amsterdam
nem er, die ten noorden vandienringgeplaatst door hetGooiland naar Amersfoort, en van
is)aansehûuwthetnoorderlichtindegedaante Haarlem doorde Zaanstreek naar hetNieuwe
van een boog aan den zuideljkenhemel.Een Diep.
en ander geeft ons de zekerheid,datde ver.
Noord-Hollan: is,behalve bj Petten,400r
schjnselen van hetaardmagnetismus en van duinen tegen de Noordzee, en aan de oosthet noorderlicht dezelfde oorzaken hebben, en zt
lidzjde door djken tegen deZuiderzee
maar welke deze zjn,is n0g een raadsel. en hetIJ beveiligd.De grond bestaat ervoor
Naar hetgevoelen van delaAïre ishetnoor- een groot gedeelte uit ongemeen vruchtbare
derlichteendampkringsverschjnsel,ontstaande polders nf drooggemalen meren, zooals:de
door eene eledrische ontlading aan de beide Beemster, de Schermer, de W ormer, de
polen.De dampen,die de hoogere lagen van Purmer, de Haarlemmermeer en de IJ-p0lden atmosfeerbereiken,zjn beladen metp0- ders,- ten oosten van den Haarlemm erm eer-

Bitieveeledriciteit,terwjlde aardenegatief- polderuitveenderjen en in hetGooiland uit
elednsch bljtt.Debovenstedampkringslagen een heuvelachtigen zandgrond. Men heeft er
en de aarde,geljken dusopdebeideschjven 650/0 bouw-en weiland,20/0bosch,80/0met
van een condensator;zj zjn geïsoleerd door ebouwen bezette gronden,90/0 wegen en

de lagere dampkringsgordels.De condensatie wateren en 160/ woeste gronden.Rui
m 2/!4e
heeft vnoral plaats aan de polen,en zoodra deroppervlaktelsweiland,waarvoortrefeljk
vert.Men verbouwt
het maximum van Bpanninq bereiktis,ont- vee zeer gezochte kaaslegr
staat er geljktjdige ontladlng aan debeide er wjders verschillende anen, aardappels,
meekrap, kanariezaad,vlas enz.De fabriekpolen.

N oordew ier (MichaëlJan),een Neder- njverheid heeftvooralharen zetelteAmster-

landsch letterkundige, geboren te Baoo den
l3den September 1806, was eerstwerkzaam
aan de Bchoolvan dr.Nansan te Assen, werd
toen leeraar te W inschoten,en promoveerde

dam,Haarlem en in de Zaanstreek.De voor-

naamstesteden zjner:Amsterdam ,Haarlem ,

Alkmaar Hoorn,Zaandam ,Enkhuizen,Medemblik,Purmerend,Edam enMonnikendam,

in 1835 in de letteren. In 1851 werd hj terwjl wj tevens melding maken van de
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bloetlende en volkrjke havenplaats HelderNieuwe Diep meteene Rjks-marinewerfenz.
In onderscheidene van deze heeftmen belangrjkevee-ofkaasmarkten,terwjlTesselveel
w01 oplevert. Vele inwoners vinden er hun
bestaan in devisscherj,en degroot-eneFectenhandelheeftzjn zetelteAmsterdam.Men
heefter eene universiteit.teAmsterdam,gymnasia te Amsterdam , Haarlem ,Alkmaar en

Enkhuizen,eene Latjnscheschoolte Hoorn,
kweekscholen voor onderwjzers te Haarlem
en te Amsterdam ,eenevooronderwjzeressen
te Haarlem , hoogere burgerscholen te Amsterdam ,Haarlem ,Zaandam ,Alkmaar,Hoorn
en Enkhuizen,- voortsseminaria derDoopsgezinde,Luthersche en Israëlietische Kerkge-
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en sterk man,van wienszoon WJr wederom
OdLn, W llien W eafstamden.Deze doodden
den reus Ymir en de Hrimthursen verdronken

in zjn bloed,metuitzondering van éôn,die
de stamvaderwerd van eenJonqerreuzengeslacht. Uit het vleesch van Ymir schiepen
loeri'.
nkleinzonen deaarde,uitzjn bloedde
zee, uitzjnebeenderen debergen,uitzjne
tanden de steenen,uitzjn schedeldenhemel,
uit zjn haarde boomen en uitzjnehersens
de wolken. Vonken, welke uit Muspelbeim
naar de aarde vlogen,plaatsten zj a1sz0n,
maan en sterren aan het uitspansel.Z0o ontstonddewereld,enhetgodengeslachtderAsen,
met Odin aan het hoofd,verkreeg de heer-

schappj. De aarde was rond en door eene

n
ootschaypen teAmsterdam, te W illemsoord diepezee Omgeven,wierstrand (lötoenheim)
een instltuut voor de marine,en onderschei-

bestemd wast0tverbljfplaatsvan dereuzen.
dene andere inrigtingen van onderwjs.De Om zich tegen deze te beveiligen,bouwden
provincieisin 4arrondissementen verdeeld,en zj van Ymir'
swenkbraauwen den burgtMidhare hoofdstad is Haarlem .
gard (Middenburgt). Aan het strand vonden
N oordkaap (De)ligtophetNoorweegsch Odin en zjne broeders 2 boomen,en uitdeze
eiland Magerö Op 71010'N.B.,verheftzich ter schiepen zj de eerste 2 menschen,Ask en
hoogte van 307Ned.elen wordtgewoonljk Embla.DeOpperste dergoden (Odinjschonk
beschouwd als hetnoordeljkste puntvan het aan deze de ziel en het leven,- W ili gaf
vaste land van Europa.Daarzj echterniet hun hetverstand en gevoel,en W ehetspraakop het vaste land gelegen is, kan men die

vermogen, het gehoor en hetgezigt.De drie

beschouwinggeenszinsJuistnoemen.Denoor- godenbroedersblevenvervolgenshunnewerelddeljke uithoek van het vaste land isKaap schepping voortzetten;zj plaatsten aan den
Noordkjn tusschen deLaxe-en Tanaf
jordin hemel de bestuuxders van z0n en m aan , die
Finmarken op 7106'N.B. Iets verder west- op wagens gezeten zjn en doorreusachtiqe
waarts op Magerö strekt zich voorts de lage

wolven vervolgd worden,welke hen gedtm g

landtong Knivskjârodden n0g meernaarhet dreigen teverslinden (zons-en m aansverduisnoorden uit.
ering).O0k deNacht(N0t)endeDag(Da#
N oordsche m ythologie noemtmenhet t
werden als goddeljke wezens aan het ultgeheelder godsdienstige voorstellingen en sa- spanselgeplaatst,om methunnesnellepaarden
gen van die volken,welke vöôr de invoering in ieder etmaalom de aarde te rjden.A1s
van het Christendom het noorden van Europa verbljfplaats voorhen zelven deden de Asen
bewoonden, nameljk de Germanen, Finnen in hethemelgewest Asgard (Asenburgt)veren Slawen,en in meerbepaalden zindegods- rjzen meteen twaalftalgodenzalen,hetIdadienst der Germaansche bewoners van Skan- veld,waarzjhl
lnnegastmalenenkampspelen
dinavië,geljk dezeindeletterkllndederoud- metde Inheriar(in den strjdgevallenhelden
Noordscheen Ilslandsche Fagen,inzonderheid en koningen) hielden,hetgouden paleisW alin de liederen der pEdda'' is bewaard.De halla, hetheiligdom W ingolf,en de geregtshoofdtrekken daarvan zjn korteljk de v01- plaats voor goden en menschen onder den
gende: In den aanvang der tjden beFtond er wereld-esch Ygdrasil - het beeld van het
geen hemelofaarde,maarenkeleenewoeste, heelal en van het leven des heelals.Asgard

ledige ruimte (Ginunga-gap).Aan het noor- W 3,S met de aarde (Midgard) door de brug
de1jk uiteinde van deze ontstond Niiheim , Bifrost(den regenboog)verbonden.
In het algemeen kent de Noordschem ythohet rjk der nevels en grimmige koude,en
aan het zuideljk uiteinde Muspelheim ,het logie 12 oppergoden en evenzoovele godinnen.
gebied des vuurs en deslichts.fn Niqheim De eersten zjn,behalve Odin,den vaderder
was eene bron (Hwergelmir),waaruit12 ri- goden en den oudste der Asen,zjne zonen
vieren ontsprongen. H0e m eer deze zich van

Tltor,de Donderaar,en Baldr,de 4od des

de bron verwjderden, des te meer verstjf- lichts en der schoonheid,- voortsNkord,de
den harewateren, en z00 ontstonden rjp en beheerscher der zee, en zibn zoon I'reyr,de
js,diede noordeljkehelftvan Ginunga-gap zonnegod, de oorlogsgod kyr en deg0d der
vulden. Gekoesterd door de zachte luchtvan dichfkunstBraga,de bewaker der hemelbrug
het zuiden,begon hetjste smelten,en z0o Heimdal,de zwjgende,krachtige Widar,de
ontstond doordegemeenschappeljkewerking boogschutter Frcli, en eindeljk Uller, de
van warmte en koude het eerste leven,de

stiefzoon van Tltor, en Forseti, de g0d des

reus Ymir (eene verpersoonljking van den
chaos),den vader van hetgeslachtderHrimthursen ofreuzen.Desgeljksolltstonduithet
js de k0e Audumbla,met wiermelk F-ïr

vredes. - De voornaamste godinnen zjn:
Frigga(degemalin van Odin4,Freya(degodin
der liefde),Idnna,(deechtgenootevanBraqa
en de godin der onsterfelllkheid),en Nanna
zich voedde. De k0e zelve zorgde voor haar (de vrouw van Baldr).T0t de godinnen van

onderhoud door te likken aan stukken klip- lageren rang behooren:de Walkyriën ofgchitznut,en hierdoor ontstond Bo6rL,een schoon terend schoonestrjdgodinnen,- de Nornen
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of noodlotsgodinnen, en de Fyl
gjoer ofbe- illPolen,hoewelditrjk onzjdig wildebljschermgodinnen der menschen. Niet t0t het ven. Door de overwinning bj Kliszow (l9
geslacht der Asen,maart0t de vrienden van Julj 1702)en Poeltoesk (1 Mei1703)verloeg
Odin behoort Loke, de schoone,maar boos- hj de SaksersuitPolen,noodzaaktein1704

aardige vuurgod, aan wien zjnevrouw ,uit den Rjksdag,om A%g%qstns afte zetten en
het geslachtder Reuzen,3 monsters schonk, zjn gunstelingLeszeynskit0tkoningtekiezen,
nameljk:Helof Hela,de godin desdoods, en rukte daarop voorwaartsnaarSaksen,waar
den wolf Iknrir en de aardomkronkelende hj bj den Vredevan Alt
ranstsdt(24SeytemMidgardslang (Jormunqandur).O0k dezeegod ber 1706) An-qltstw.g noodzaakte t0t atstand
Aegir en zt
lne gemalln Ran behoorden niet vandePoolscheKroon.Nueersttrokhjweder
t0t den krlng der Asen. Zie voorts onder te velde tegen Peter,die inmiddels een groot
Asen,Asgard enz.
gedeelte der Oostzeeprovindën veroverd, in
Men vindtalzoo in deNoordschemythologie 1704 Petersburg gesticht en Lithauen in bezit

hetgeloofaaneenpersoonljkvoortbestaanna
den dood, waarbj de gesteldheid van den
overledene bepaald wordt door de wjze,
waarophjgestorven is.Slechtszj,diea1shelden op hetslagveld sneuvelden,zagen zich in
W alhalla,hetverbljfderzaligen,opgenomen,
en de overigen werden vervoerd naar hetgebied van Hela,dat onder den naam van He1heim zich in Nifheim aan hetuiteinde van
Iötoenheim uitstrekte en dooreene rivierwas
omringd.Over den wereldbrand en de wereldvernieuwing raadplege men hetartikelAsen.

genomen had.Karelverdreefhem uit zjne
veroveringen en drong zelfs door in Rusland
t0t aan Smolensk. Daarop echter ondernam

hj,opraad van M azeppatdenavontuurljken

toqt naar deUkraine,welkemetdevernietiglng van zjn leger bj Poeltawa (8 Julj
1709)en met het verlies van alle behaalde
voordeelen eindigde.TerwjlKarelXIInaar
Turkjevlugtteen aldaarin hardnekkigever-

blinding den Sultan t0t een nieuwen 00r10g
tegen Rusland trachtte te bewegen,plaatste
Awgust'
as zich weder op den Poolschen troon,
N oordschen Oorlog noemt men den heroverde Denemarken Sleeswjk,Bremen en
strjd,dievan 1700-1721in hetnoorden en Verden,en maaktePeterzichwederom meester
oosten van Europa gevoerd werd doorZweden van deOost
zeejrovinciën en va'
nFinland.De
aan deeene zjdeen Polen,Saksen,Rusland troepen der drle Mogendheden vielen nu 00k
en Denemarken,ten laatste 00k Pruissen en in Duitschland, om Pommeren te veroveren,

Hannoveraandeandere,- denstrjd,waarin
hetgezag,doorZweden in den Dertigjarigen
Oorlog verwoqen,v00r een grootdeelvernietigd werd,terwjlhj een belangrjken invloed had op de staatkundige gesteldheid van
Europa.Toenin1695depasls-jarigeKarelxll
(ziealdaar)dentroonbeklom ,vereenigdenzich
de naburige vorsten Frederik I van D enem arkenjAgtggutnsTTvanPolen,enPeterdeGroote
van Rusland t0teen verbond tegen Zweden,
hetwelk onderzjn Jeugdigen,onervaren K0ning in een reddeloozen toestand scheen te

verkeeren.Frederik 1 wilde degewestçn,die

hj bj den VredevanKopenhagen(16A
00)verloren had,alsmede Sleeswjk herwinnen,Angustns 11 wilde zich meester maken van

daar de Zweedsche Rjksraad aan Pruissen

veroorloofde, dat land te bezetten. Alleen
Stralsund bleef van al de buitenlandsche bezittingen in de magt van Zweden. In N0-

vember 1714 echterkeerdeKareluitTurkje
na een 14daagschen rid onverw achts te
Stralsund terug en daagde door zjne verm etele houding ook Engeland,Hannover en
Pruissen t'
en strjd. Dit laatste verdreefhem
in 1715 uit Stralsunden Riigen,zoodathj,
naar Zweden teruggekeerd, Rusland t0t den
vredezochtte bewegen,waarnahj zichdoor
deverovering van Noorwegen voorzjneverliezen schadelooswildestellen.Bj eentweeden
invalin Noorwegen echterwerd hjdenllden
December 1718 vösr Frederikshald in eene

Ljqand en Esthland,en Peterverlangde de loopgraaf door een kogelgedood.Intusschen
heerschappj overdeZweedschegewestenaan nam de oorlog niet terstond na hetsneuvelen
de Golfvan Finland.De VerbondeneMogend- des Konings een einde, want zjne zuster

heden maakten een aanvang met den 00rl0g Ulrike Fldopore, t0t Koningin verheven en
in 1700;toen deden de Saksen onder A%tg%.
9- aan deninvloeddesadelsonderworpen,staakte
fx:een invalin Ljiand,deRussen inInger- terstond de onderhandelingen met Rusland,
manlandendeDenenin Sleeswjk.KarelXII hervatte den 00rl0g tegen dezemogendheiden
echter,gesteund door een verbond metEnger sloot acbtervolgens vrede metHannover,P0land en de Nederlanden, tastte onverwachts len,Pruissen en Denemarken.Hannover verDenemarken aan,landde op Seeland en n00d- kreegindenVredevanStokholm (Q8November
zaakte Frederikd00rKopenhagentebedreigen , 1719) Bremen en Verden tegen betaling van
om den 18den Augustus 1700 den Vrede van één millioen thaler;met Polen werd den 7den
Travendalte sluiten en zjn deelgenootschap November 1719 deVrede vanOlivavernieuwd
aan vermeld verbond op te zeggen. Daafop en Augutws a1s koning erkend.Pruissen be-

stapte Karelin October met 18000man bj
Pernau in Ljfand aan wal,snelde met8000
soldaten de Russen te gem oeten versloegden
6-maal z00sterken vjand bj Narwa (30 N0-

hield in het Verdrag van Stokholm (1 Februarj 1820) Vöör-pommeren t0taan de Peene
en betaalde daarvooraan Zw eden 2 m illioen

thaler,- en Denemarken verkreeg bj den
600000 thaleren een gedeelte van Sleeswjk.

vember).In plaatsevenwelvan Petee te ver- Vrede van Frederiksborg (14 Julj 1720)
volgen en t0tonderwerping tebrengen,keerde
hj in 1701 dewapenstegen de Saksers,ver- Intusschen bleef de oorlog tusschen Zweden
sloeg hen in Julj bj Riga en deed een inval en Rusland voortduren.Een Zweedsch eskader
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Nierd den Tden Augustus 1720 geslagen en de
Z'veedsche kustdoor de Russen overmeesterd.
Ilaardoor zag de Knningin zich genoodzaakt
t0thetsluiten van den Vredevan Nyborg(10

letterkunde. 00k bevond er zich een vader-

land, Ingermanland benevens de distriden
Kexholm en W iborg afstond en alleen het
overig gedeelte van Finland en 2 millioen.
thaler bedingen kon. Zöö verloorZweden het
gezag, door Gudaaf Adolf verkregen,en
daalde aft0t eene mogendheid van den tweeden rang.

legger werd eener merkwaardige letterkunde.
Omstreeks het midden der llde eeuw kwam

landsche priesterstand,die nietalleen qeene

moeite deed om de aloudevolksûverleverlngen

uit te roejen, maar deze zooveelmogeljk
September 1721), waarbj zj Ljqand,Esth- verzamelde en verzorgde, en alzoo de grond-

er het Latjnsche schrift in gebruik en verving hetrunenschrift.Eerst240jaren na het

stichten der volkplanting, alzoo in 1114,beg0n men Ilslandsche werken in sehrift te
brengen met een alphabeth, hetwelk in de
N oordsche taal- en letterkunde. uitgave der psnorra Edda''van Tltôrodd is
De Noordsche taal is een tak van den Ger- opgenomen. Veel echter in gebonden en 0nmaanschen stam en heeft veelovereenkomst gebonden stjlwerd aan demondeljkeovermet het Gothisch,zoodatJuistzj beideden levering toevertrouwd.De Oud-Noordscheletnaam dragen van Oost-Germaansche talen. terkunde is,geljk van zelfspreekt,verdeel;
Het out
bNoordsch is slechts in een klein in poëzj en proza,doch dit laatstevervult
aantal opschriften bewaard gebleven, talrjk daarin eeneveelbelangrjkerr0l,dan in angenoegjom de taalvan hetGothischteonder- dere Germaansche talen.De poëzj kan men
scheiden, maar 00k niet talrjk genoeg om onderscheiden in volksdichten en kunstmatige
hare vormen te bepalen.De voornaamsteken- poëzj.Deeerste vindtmen in degedichten,
merken van het Noordsch zjn:het behoud welke men doorgaans met den naam van

van eeneoorspronkeljkeverbuigings-da1sr,Edda'' bestempelt, hoewel deze eigenljk
de verandering eener oorspronkeljkeein ea toekomtaan de proza-Edda,- en de laatste
en later in#c,v00Ta1vöo'r e en 1,- het in de gedichten der Skalden, die zich door
ontstaan eener klankverandering (umlaut)in een gezwollen stjlen eenekunstigeversmaat
l1 het vervallen van deJ.,later o0k van de

onderscheiden.

r,vöör1,oen '
#,de vorming vaneen medio- De Edda-liederen zjn verdeeld in Godenpassivum dooraanhechtingvanR (eigenljksik liederen1zooals:XVöluspâ''1enheldenzangen,
of z'
J
cA),- en deontwikkeling van een bj- zooals:derHelgesaga,enz.Bjdezeafdeeling

gevoegd lidwoord.Deze algemeene Noordsche behooren 00k de oude volksliederen van mp
taalverdeelde zichinde9de eeuw in 2takken, thischen ofkrjgszuchtigeninhoud,zooalsmen
het Noorweegsch ofNoorsch (West-Noorsch) er vindt in de oHervararsaga'' en de rrHalfsen het Zweedsch-Deensch (Oost-Noorsch). saga/'. Eene soortvan overgang t0tde SkalDeze laatste isvan de oorspronkeljkemeer denzangenvormen:rEiriksmàl'' Bjarkamâl''
verwjderd dan de eerste en mag de zusters- en glfrâkumâl''.Ongetwjfeld zjn de Eddadochter van deze worden genoemd.Nadat in liederen ouder dan de Skaldenzangen, doch
875 uit Noorwegen eene volkplanting was omtrent den tjd van hun ontstaan verkeert
gesticht op Ilsland,sprak men 00k hier het men in het onzekere.De waarschjnljkheid
W est-Noorsch, dat er zich t0t eene afzon- pleit voor de lode eeuw , terwjl sommige

derljketaalontwikkelde.InNoorwegenechter welligt uit de 9de en llde afkomstig zjn!
verdweenondervreemdeheerschappjdealoude doch de kern dier gedichten is ongetwjfeld
taal m eer en meer.Het Deensch is er thans veelouder.- De voortbrenqselen derSkalalgemeen de spreek- en schrjftaal der be- den vertoonen zich 0ok reedsln de 9deeeuw
schaafde ingezetenen,terwjlmen het W est- d0ch hun bloeitjd valt zamen met de 10Z
Noordsch alleen nog aantreft in afgelegene en strektzich uit t0t aan het einde der13de.
dalen. Het bleefeehter bewaard op Ilsland, Meestal zjn zj loiiederen op helden rn vor' ' of
en werden ook de klanken gedeelteljk ge- sten en dragen den naam van rDrapa'

wjzigd,de vormen zjn n04steedsdezelfde. XFlokkr''.Latervolrdedaaropeenesoortvan
Een m erkwaardige tongvalls voorts die der geesteljke liederen ln de versmaatderSkalFaroër,terwjl op andereNoordzee-eilanden den; het beroemdste van deze is een loiied
de aloude taalsederteeuwen verdween.Aan

op CF
zridfld en Maro van het Jaar 1350.
het W est-Noorsch n?, en bepaaldeljk aan Daarenboven had men er gelegenheidsgedichhet Ilslandsch geeft men den naam van ten,uitenkelecouplettenbestaande;zjwerNoordsch ofOud-Noordsch,daarderjke let- den veelalmet vaardigheid door de Ilslanders
terkundedezertaalhoofdzakeltjk uitOud-1Js- geïmproviseerd.Na hettjdperk derSkalden
landsche handschriften bestaat.Ter beoefening ontstonddatderRimurpoesie(naheteindigen
dier taal wordt als spraakkunst acnbevolen der 14deeeuw),welkevaneindrtjmenisvoordie van Wimmerjgetiteld:goldnordisk form- zien en voor een gedeelte den inhoud van r0lëre (1810)'', in het Duitsch vertaald door mantische saga's bevat. De nietlwste voort-

Mevers (1871), en als woordçnboek: plcelanflic-English didionary (1874)''van Cleanby
en Vifgtsson.
De afgezonderde ligging van Ilsland verleende aan dit eiland, b'
d het woeden des
oorlogsin Skandinavië,een duurzamen vrede
en du rdoor eene rjke ontwikkeling zjner

brengselen derOud-Noordsche dichtkunstzjn

volksliederen.
Het oud-Noordsch proza wordtvooralver-

tegenwoordigd door talrjke saga's.Deze behandelen gedeelteljk de overleveringen van
heldenfeitenenbepalenzich00kgedeelteljkbj
de stof van oudevolksliederen,waarbj men
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mythe en historie vermengd vindt, doch de (zeekoning) NadIodd naar Ilsland,enkort
meeste en belangrjkste vermelden geschied- daarna 00k Gardar zgecfldol.Demededeelinkundige gebeurtenissen.Het ontstaan der his- gen van laatstgenoemde spoorden een derden
torische saga op Ilsland kan men verkla- vi
kiny,I'
lokiFïl.
çcr#.
v.
:os,aan,om deygeljks
ren uit het aristocratisch karaltter der aan- dat elland tebezoeken.Eenebljveude volkzienljke Ilslanders, die gedurende delange planting w erd er eerst gevestigd in 874 door
winteravonden gaarne de daden hunner voor- Inyo;
f en zjn zwagerë'orlei
f,die meteen
vaderen herdachten. De geslachtsregisters en aanzienljken buitvan deEngelschekustderde daartussch6n gevoegde verzen werden het waartsstevenden.EenigeJaren tevoren wag
geraamtedersaga,waaraandeschrjversmet een aanzienljk Noorman,Oldre,oostwaarts
opsmukkende pen vleesch en bloed schonken. doorgedrongen t0t in de W itte Zee en t0t
In de eerste plaats is de oudste geschiedenis aan den mond der Dwina.Kortna de k0l0van Ilsland in beknopten vorm ,maar op een nisatievan Ilsland werdRknnb
jörnnaareene
loFeljken trantbehandeld doorAri de W'
i/z: eilandengroep op de oostkustvan Groenland,

(j-1148)in zjn plslendingabök'
',uitgeg:ven naar de Hunnbjörnschâren, gestuwd (65*20
in 1869 door -Vô'
biu.
g,en uitvoeriqerin zjn N.B.),ennahem bragtSnöbiörnerdenwinter
XLandnâmabsk''
,datover de kolonlsatie han- door.Omstreeks985 stevenèe00k devermedelt.De overige saga's hebben betrekking op

tele Erik de Aootfederwaarts,bleefgedurende

bepaalde personen ofgeslachten,en zjn ver- den winter op de oostkust van Groenland,
deeld in Ilslandsche saga's en Noorweegsche voervervol
gens om dezuidpunt(Kaap Farekoningsverhalen. Van deze laatsten is de well)en bezochtde westkust.Na een aantal
rHeimskringla'' van Snorre zgflrlddt)zl, ge-

Jaren keerde hj naarIlsland teruq en begaf

schreven omstreekshetjaar 1230,van groot zich op nieuw meteen stoetvan relsgenooten

belang. Tegen het einde der 13de eeuw werden er 00k riddersaga's gedicht,waarvan de
stof aan de volkszangen van andere natiën
was pntleend.
Eene soort van didactisch proza vindtmen
in de rlongere ofSnorra-Edda'',hetvermaarde

naar het pGroene Land/'.N0g vöör heteinde

leesboek derNoordschepoëzj,alsmedeinden
Konungs.
skugg-sjâ (Koningsspiagell''
,de regelsbevattend,welkemen aanhetKoninkljk
H0f moest in achtnemen.Daartoe behooren
00ktalrjkerllomilieën'',eeneparaphrasevan

Jaarnaar hetdoor Bjarnk ontdekte land en
bezochtHelloeland(Laàrador),Markland(Newfoundland of Nieuw-schotland) en W inland
(waarschjnljkMassachusettsgfRhode-lsland),

derlodeeeuw aanschouwde 00kBjarnierde
westeljkeboschrjkekust.Leif,dezoon van
Erik, in het jaar 1000 d00r koning Olaf
Trg/st
//rl:pzlmetevangeliepredikersnaarGroent
land gezonden, zeilde reeds in het volgende

waarhj Overwinterde.Na den terugkeervan

een groot gedeelte desOt
ldenTestamentsjeene Leif(10002)ondernam zjn broeder Tkorwald
verzam eling van w etten en hetberoemdewet- een togt naar Groenland en naar de overige
boek:rGrâgâs''.DeOud-Noorweegschewetten landen,toefde er 2jaar,maar werdtoendoor

zjn gezamenljk uitgegeven door Keyser en de i
nboorlingen fskrâlinger)gedood.WaarMuncl
t(1846- 1849)onder den titel:rNorges schi
jnljk zeilde ln 1007 Thorpnn,een IJsgam le love''.
landsch opperhoofdt metztlne vrouw Gwdrid

N oordoostelijkedoorvaart,zieNoord- en een aantalm akkers naar W inland.Voorts
sprak men,volgens getuigenisvan Adam 1)Jl
N oordpool-expeditiën. De vroegste Bremen (f 1076),o0k n0g van anderetogten
derwaarts.Volgens een op heteiland Kingik-

yoo/-ezwdtsïfils.

reizen naar de noordpoollanden waren avon-

tutlrljkerooftogten,doc'
hlaterdiendenzj,0n- torsoak,ten noorden van Upernivik,in 1824

der den invloed van hethandelsbelang,nahet gevonden runensteen waren Erlin.q t
gùAfrcfd-

ontdekken der Zuidzee (1513),t0t hetzoeken son,#7Wrli Thortharson en Eindrid 0#4:01
van eene noordwesteljke,noordoosteljke of reedsin 1135 t0t 75055'N.B.doorgedrongen,
noordeljke doorvaart ter bekorting van den terwjlanderen eeneeeuw latern0g30verderj
zeeweg naar China en Indië. Het is echter in de nabjheid van Laucastersound kwamen.
voldoende gebleken, dat zulk een w eg voor
den handel onbruikbaar z0u wezen. Sedert
den tjd van Franklin hebben zulke reizen
dan o0k plaats m et wetenschappeljke 00g-

In het begin der 15de eeuw houden alle berigten omtrent Groenland op;de koloniën geraakten in vervalen de koionisten bezw eken

doorbesmettelijke ziekten ofdoorde aanvalmerken,hoeweldaarbj de groote visscherj 1en derEskimo's.Inden100pdestjdsmoesten
niet uithet 00g wordt verloren.
de volkeren van Europa de ontdekkingen der
Reeds eeuwen vôôrdenaallvangonzerJaar- Noormannen nogmaals ontdekken.Men vertelling haalden Phoenicische Bchepen tin uit meldt voorts,dat de berigten omtrentdetogBrittanle,en deeerstetogtnaarhetnoorden ten naarW inland reedsin 1040onderscheidene
werd ondernomen 334 Jaar vôör Chr.door Friesche edellieden bewogen hebben,om uit
Pythean,een geleerdeuitMarseille,die waar- den mond der W eser naar het noorden te

schjnljk de Shetland-eilanden bereikte.Ver- stevenen;zj keerden metfabelachtige verhamoedeltjk zjn de Faröer en Ilsland ontdekt 1en terug.Tweeeeuwen laterzeildeH araldJJ,

door schepelingen, die door storm derwaarts koning van Noorwegen, derwaarts,- en in
werden gestuwd.In 795vestigden zich Chris- 1170 Madoc,prins van W allis,die een onbeteljke zendelingen op Ilsland,maarwerden kend land bereikte, maar van een tweeden
er welligt door de Skandinavische zeeroovers togt met 10 schepen niet terugkeerde. Ook
verdreven.In 865 voerde eenstorm denviking de Basken hebben alsstoutewalvischvaarder:
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vermoedeljk eenehoogebreedtebereikt.Aan- entegen bragt het barre saizoen dpor in de
gemoedigd door prins Hendrik van Portugal$
volbragten de Portugézen in de 15de eeuw
bunne merkwaardige ontdekkingstogten naar
hetzuiden, en in 1452 zeide Cortorealenaar
het noordwesten en bezocht Newfoundland.
Col%mbus stevende in 1477 van Bristolnaar

MTitte Zee, bezocht over land den Czaar te
Moskou en keerde in 1554 naar Engelan;
tertlg.De vereeniging van kooplieden werdnu

Rebastéaan in 1497 uit Bristolnaarhetwesten
en ontdekten de kustvan Labrador.ln 1498
ondernam laatstgemelde een tweeden togtderwaarts en onderzocht de kust van NoordAmerika t0t aan Noord-carolina.Eene derde

1576 I'
robisher met 3 schepen uit Engelan;
naar het westen gezeild.om de ontdekkingen

a1s eene rMuscovy Company''erkend,en zj
zond in 1556 Dtephen Wfxrrol-;l naar de Ob,
om er eenenoordoosteljke doorvaartte zoeIlsland en nog verder,vôôrdathj zich uit ken, en Chanoelor wederom naar de W itte
Spanle regtgtreeks naar hetwesten begafen Zee..
Burrowgltbezochtden mondderPetslora
eene nieuwe wereld ontdekte.Zoodra de uit- en ontdekte de Karastraat.In 1580 Fi
ngen
Pe
t
e
n Jackman uit Engeland op rels met
komst van zjn togtbekend was,stevenden,
onder bescherming desKoningsvanEngeland, hetzelfde doel, ontdekten de Jugorstraat en
de Venetiaan Jan Cabot(Gabotto)en zjnzoon bevoeren de Karische Zee.Inmiddels was in
van Cabot voorttezetten,maar hj vond er
slechts de naar hem genoemdebaaiennieuwe
landen ten noorden van de Hudsonsstraat,

reis (1499)bragthem waarschjnljk t0tF10- waarnahtieen Eskimometzjnkat
jak (b00t)
rida, en wat later ontmoetten de Spaansche
en Engelsche ontdekkingen elkarder aan de
oostkust der Nieuwe W ereld.ln 1500 zeilde
Cortoreale naar Newfoundland en bereikte

bemagtigde en naar Engeland bragt.Daarmen
meende,dat een door hem medegebragtzwart
stuk steen goud bevatte, werd Frobish'er
in 1577 nogmaals met 3 schepen uitgezonwaarschjnljk 00k Groenland.Inhetvolgende den, om meer van dat erts te halen,en in

Jaar hervatte hj dien togt met 2 schepen, hetvolgendeJaarmet15 schepen en eengroot
zeilde noordwaarts langs de kust en roofde aantalw erklieden.H et bleek evenw el,dathet
in Labrador 57 inboorlingen?die htja1sslaven erts geene belangrtjke waarde bezat.In 1584

met zich voerde. Slechts e'ên schip keerde zeilden Darisen B ritonuitEngeland,kw amen
naar Lissabon terug; het andere met Corto- in hetgezigtvan Groenland,hetwelk zj Dereale werd eene prooi der golven.Om zjn solationland noemden, en wierpen het anker
broeder0g tespëren,zeildeMé
yuëlCortoreale uit aan de westkust,in de Oilbertsound,het
in 1502 u1t Lissabonzdoch lietnietsvan zich hedendaagscbe Godthaab.Bj het kruiqen in
hooren) en de Konlng zond in 1503 twee straatDavisbereikten zj landop 66040'N.B.
schepen uitom naar de vermisten te zoeken, en stevenden zuidwaarts naar den Cumberdoch te vergeefs. Omstreeks dien tjd be- landsound, m aar moesten wegens nevels en
gonnen verschillendevolken gebruik temaken stormen naar Engeland terugkeeren. In het
van den overvloed van visch op de New- volgende jaar stak Davo met4 scheyen i
n
foundlandsche bank. Naauweli
lks verspreidde zee, maar deed geene nieuwe ontdekklngen,

zich voortshetberigt,datBaiboa deZuidzee doch in 1587 bereikte hj 72012'N.B.envoe'
ontdekt had, zoodat Amerika, t0t op dien

vervolgens langs de westkust naarhetzuiden.

tjd vooreen gedeelte van hetvastelandvan De Nederlanders zonden in 15943 vaartuigenj

Azië gehouden, een nieuw werelddeelbleek Van welke één onder de bevelen vanBarendsz.
te wezen,toen Rebastlaan Cabothet plan op- w as gesteld,naarhet noorden.Tweevan deze
vatte, om een korteren w eg naar Azië langs zeilden door de Kara-en Jugorstraatnaar de
de noordkust van Amerika te zoeken. Hi
J Karische zee,doch dat,waarop Barendsz.zich
verkreeg eenige schepen,die onder hetbevel bevond,langs de westkustvan Nova Zembla
werden geplaatst van sir Thomas .rdrf en tot aan het noordoosteltjke uiteinde van dit
verliet Engeland in 1517. Het gelukte hem eil
and.In 1596 beqaven Seemskerk,R9p en
evenwelniet, eene noordwesteljke doorvaart Barenh z.zich op rels naar hetnoorden,ontte vinden,maar hj ontdekte waarschjnljk dekten het Beeren-eiland en Spitsbergen en
de Hudsonsstraat en het Foxkanaal. O0k zeilden om ditlaatste heen doorde HinlopenFrankrjk zond in 1524 onderGiovanniTorlz- straat.Barend=. stevende voorts naar Nova
zano te vergeefs4 schepen in zee.M et geene Zembla en vroor vast in eene jshaven. De
betere uitkomst beproefden het in 1525 de overwintering dier moedige zeelieden is uit

Spanjaarden onder Esteban G/-dz, alsmede llet fraaje gedicht van Tollennalgemeen beonderscheiden zeevaarders van andere natiën. kend.Toen zj in hetvoorlaarhetschip verCabot ontwierp nu het plan t0t hetzoeken

lieten,overleden Barenhz.eneenigematrozen

van eenenoordoosteljkedoorvaartenverwierf gedurende den terugtogt.Toen voorts de Enondersteuning van rtlke kooplieden.In 1553 gelschen in den aanvang der l7de eeuw op
werden sir Hu-qlt Fsllpl.çF
zà:
f
/,William G#'
er- nieuw ontdekkingstogten beraamden, zonden

son,Rokard Oâcwcelor en Cornelius Dlr/bpfFz o0k de Denen (1605- 1607)3 expeditiën nMr
met 3 vaartlligen naar zeé gezonden. Een zee, om de verlorene Groenlandsche volkstorm verwjderde op dekustvan Noorwegen plantingen 0? te zoeken.Meermalen werden
het vaartuig van Cltaneelor van de overige
Rhepen, die Nova Zembla in '
t gezigt kregen, in Lapland aan den ingang der W itte
Zee overwinterden en allen van honger en
koude nm het leven kwamen.Câancelor daar-

erde inboorllngen door de zeelieden geroofd,
en dit was weinig geschikt om eene goede
verstandhouding te bevorderen, 0p last der

Muscovy Company waaqde Senry Sx#4ol in

1606 nogmaals eene poglng om eene noorde-
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ljkedoorvaarttevinden.Tussehen Groenland doorvaart.Ambtenaren der in 1670 gestichtte
en Spitsbergen doordringend,werdhj einde- Hudsonsbaaicompagnieonderzochten op reizen
ljk in zjn voortgang geBtuitenaanschollwde telandeaanmerkeljkegedeeltenvan hetvaste

in de verte land op 80ON.B.In 1610 werd land van Noord-Amerika. In 1770 doorzocht
Pool6 door dezelfde handelsvereeniging uitge- EearnehetgebiedvanhetArti
lleq-enAylmerzonden;hj ontdektesteenkolenopSpitsbergen meer,bereikte deKopermjnenrivlerenvolgde
en moedigdevelen aan t0t de walvischvangst. deze t0taan haren mond.Een ambtenaar der
Engelschenj Nederlanders, Denen en vervol- later gestichteNoordwestcompagnie,M aekengo
gens 00k Hamburgers bezochten metdat00g- geheeten, bereisdej van het Athapascameer
merk de wateren van Spitsbergen,en weldra beginnend, in 1789 een groot gedeelte van
verschenen er onrlogsschepen ter bescherming het onbekende weBten en ontdekte de n= r
dervisschers.In 1640 bragten de Engelschen hem genoemde rivier, welke hj bevoer t0t
4en winter op Spitsbergen door, en de Ne- aan zee,In 1792-1793 begafhj zich westderlanders loofden eene belooning uit, om waarts naar de Stille Zee en waB de eerste
hunne landgenooten t0t kolonisatie aldaar te Europeaan, die het Rotsgebergte oversehree;
bewegen. In 1633 overwinterden er dan 00k en dwars door Noord-Amerika toog.
1Nederlanders,terwjl7andereopJanMajen- Ruim eene eeuw te voren haddendeRussen
eiland bezweken,- een lot,hetwelk in1634 te lande reeds belangrjke ontdekkingen ge00k aan 7 Nederlanders op Spitsbergen ten daan in het noorden van Azië.In 1630 bedeelviel.
reikten Kozakken van de Jenisseï de Lena,
Ondersteund doorde Oost-lndischeCompag- en i
n 1636 volqde Busa dezet0taan haren
nie in Nederland, stevende Hwdson in 1609 mond,terwjlhj2JaarlaterdeJanaontdekte
naarhetwesten,bevoerdenaarhem genoemde en Ivano
jo inmiddels de Indigirkabereikte.
rivier en knoopte betrekkingen aan met de In 1644kwam Stadoetqpnt0taandeKolyma,
Indianen van heteiland,waarthansNew York en vanhier voer Den'new in 1648 inzeilbooten
zich verheft.In 1610 voerhj in dienstvan langs de kust oostwaarts en landde in de
Engelsche kooplieden,in strjdmetzjn last, Anadyrbaai. In 1719 stevende Bering, een
wederom naar hetwesten,ontdekte de Hud- Deen in Russische dienst,van Kamtslatka
sonsstraat en de Hudsonsbaaien bragtin het langsde Aziatische Kustt0taankaapSerdze,

zuidoosteljk gedeeltevan deze,in deJamesbaai,den M nter door.D00rzjne manschap
werd hj metachtanderen in eeneopeneboot
aan de golven prdsgegeven en bleefvermist.
Om hem opte sporenwerdenin 1612W'
Mffozlen
lngram met2schepen derwaartsgezonden;ztj

doch de oosteljke zoom der Bergstraat,de

g
ereedheid voor Bylot,bj wien Bamn als
stuurman voer4zj zeildenlndeHudsonsstraat

gevaren en bereikte, westwaarts reizend ill

Amerikaansche kust,werd eerstin 1730 door
Gwosdem ontdekt. Berin.g zeilde in 1741 wederom van Ochotsk noordwaarts,wenddezieh
na hetpasséren der StraatoostwaartB en 0nderzoc.ht de Amerikaansche kust t0t 0p 69O

doorzochten nagenoeg de geheeleHudsensbaai. N.B.Reedsvroeger,in 1735,wasProntqjitIn 1615 bragten de Engelschen een sehip in .p'e'?m uit Jakoetsk naar den mond der Lena
hetvolgendeJaarkaap Thaddaeusop70ON.B.
noordwestwaarts, ontdekten ertalrjke eilan- Op hem volgdein 1739Laptew,diedesgeljks

den, volgden de kust van het eiland Sout- t0t kaap Thaddaeus en over land t0t kaap
hampton ten zuiden van het Foxkanaal t0t Taimyrvoorwaartsdrong.Bjeenverderentogt
aan de Frozenstraat,maarmoestenhierwegens st
evende zjn stuurman Tsjebàskint0taan de
het js terugkeeren.Langs de westkustvan naar hem genoemde Kaap,hetnoordeljkste
Groenland tot aan Baënsbaai zeilend, be- yuntvanhetvastel
andvanAzië.Boql
'kinzeilde
reikten zjin 1616 kaapDigges(16035'N.B.
), m 1760 door de KaraBtraat naar de oostkust
de W olstenholmsound en de W alvischsound Van Nova Zembla en Btevende er omheen,

(77030'N.B.)enontdektenhetHackluyt-eiland
endemetjsbedekteSmithsound.Dezebreedte,
de hoogste die zj bereikten,isna dien tjd
op deze plek slechts5-maa1,gedeelteljkdoor
stoomvaartuigen, overschreden. W estwaarts

koershoudend,ontdekten Byloten lamnde
Carey-eilanden (76040'N.B,)en deJones-en

LancasterBound,maar konden ernietin doordringen. Latere expeditiën ter zee in deze
rigting t0t aan de 18de eeuw hadden geene
merkwaardige uitkomsten. De Hudsonsbaai
werd naauwkeurig onderzocht, maar eenige
Qerwaarts gezondene expeditiën liepen treurig
af. De walvisehvangst ontwikkelde er zich
echter raet kracht, en onderscheidene walvischvaarderB vermeerderden de kennis der
poolstreken. In 1721 Btichtte Hann f#:#e de
tegenwoordige Deensche volkplantingen opde
westkust van Groenland, en in 1743 loofde

ter&vjl hj er t0tQ-maal t0e overwinterde.
Rosm%islom volgde dat voorbeeld in 1768 en
toonde aan, dat Nova Zembla nid uit één
eiland bestaat.Dekooqman D akowbttlsschen
de Lena en de Indiglrka handel drjvend,
vernam aldaar, dat er land lag in hetnoorden, zag rendieren vandu r naar het vaste
land trekken, en ontdekte in 1770 op een
sledetogt het naar hem genoemde eiland,3

Jaar daarna o0k Maloi en aanschouwdenog
noordeljkerKotelnoi.Op hem volgde in1805
Rannikow en ontdekte Fadejewskoi,waarna

Meomahkoi in 1806 heteilan; Nieuw-siberië

ontdekte.Luitenant Ah1
.
ou brpaalde in 1823
dr ligging en de'
groottederNleuw-siberiBche

Ellanden,terwjl Wrangellin 18Q0-1823met
sleden over de bevrozen Poolzee vûer,om op
last der Russische regéring in het noorden
een fabelachtig land te zoeken. De hoogste

ie regéring een prjsuitvan 20000pondster- breedte(720)bereiktehjonder1660W .Lovan
ling voor hetI
nntdekken dernoordwesteljke Greenwich en hj bevond zich n0g ver ten
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westen van het later ontdekte en naar hem

Greenwich. Zj ontdekten ereenereeksvan
genoemde landj aan welks bestaan hj geen eilanden en straten en vermeerderden dekengeloof hechtte. Reeds vroeger,in 1778,was nis van die gewesten door eene reek: van
ie beroemde zeevaarder Cook doorde Bering- sledevaarten in hetvolgendevoorlaar.Verin
strAat gezeild, en had er de hoogste breedte het zuiden werd Banksland waargenomen en

(70044') bereiktop 161036/W.L.van Green- na eenevoorspoedige overwintering keerde de

wich;daar hj teveeljsontmoette,washj expeditiebehouden terug.In 1820 ondernamen
westwaarts gçstevend. Qlerke kwam in 1779 Franklin,Roltardson,Hood,Baeken Hepb-n
slechts t0t 70030'N.B. Laatstgenoemdetwee een togt, beginnende van FortYork (in het
beschouwdenheta1seeneonmogeljkheideene zuidwesteljk redeelte der Hudsonsbaai) en
noordwesteljke doorvaart doorhetjsteba- bragten den wlnter door aan den bovenloop
nen. Kotzebue, door den dichter CltamLsso der Kopermjnenrivier,waarzj een blokhuis
vergezeld, poogde in 1816- 1817 met een (thans Fort Enterprise)bouwden,en lieten
Russisch schip door de Berinystraat noord- zich het volgende Jaar die rivier afzakken.
waarts te stevenen, maar berelkte nieteens Zj onderzochten de Coronationgolf,de Batde breedte zjner voorgangers.DeEngelsch- hurst-lnlet en den ingang der Deasestraat.
man leeoltey daarentegen,in 18Q5 derwaarts In 1820 zeilden voorts Parry en Lyon naar
gezonden,k0n vrj gemakkeljk aan dekust de Hudsonsstraatjstevenden noordwestwaarts
van Amerikat0tBarrowspitsdoordringen(1540 in de Frozenstraat,diedoorjsversperdwas,
W .L.van Greenwich).
en overwinterden ten noorden daarvan in
Sedert de reisvan Cookbejverdemenzich Lyons-lnlet,aan de westzjde vanhetFoxweinig om eenenoordwesteljkedoorvaartte kanaal. Zj knoopten betrekkingen aan met
vinden4 00k was de uitgeloofde belooning
ingetrokken. De walvischvaarder Seorenby
onderzocht in 1806 de oostkustvanGroenland
van 69- 750N.B. Aan die kust volbragten
00k Sabine en Clarering in 1823 hunne vermaarde slingerproeven. De Deen Graak voer
met booten van de Deensche volkplantingen
rondom kaap Farewellen onderzochtdesge-

de Eskimo's, haalden eene Oude vrouw over
om eene kaart te teekenen en ontdekten door

die aanwjzing in 1822ten noorden van het

Foxkanaalde Fury-en Heclastraat,bragten
aldaar n0g een wlnter door en konden eerst

in het volgendeJaar zich losmaken uithet

iJ-s en naar Engeland terugkeeren. In 1824
zeilden Parry en Hoppner nogmaals metde
ljksdeoostkustin1828-1830.Parrybereikte schepen pFury'' en nHecla''door de Lancasin 1827 ten noorden van Spitsbergen metboq- tersound naar Prince Regent-lnlet,overwinten en sleden eenehoogstebreedtevan 82040', terden in Port Bowen (73*11/N.B.en 8902/

maar bevond,dat hetjsonderzjnevoeten W .L.Van Greenwich),verlorendep'
Fury''in
snellernaarhetzuiden dreefdan hijnaarhet hetjs,maarbragtenalhunnereisgenootenmet

noorden voortspoedde.Nu vestigdemen weder derHecla''wederinhetvaderland.- I'
rankl/,
den blik naar het noordwesten,zoodatmen M c/zlr#dpw,Baok,Kendallen Drummond voede noordwesteljkedoorvaartontdekteen zich ren in 1826 de Mackenzierivier af en ondertevens bekend maakte met de eilanden ten zochten de kusten t0t 148052' W .L. van
noorden van hetvasteland van Amerika. Tot Greenwich en oostwaarts t0t aan de Koqeraan het verkrjgen van inlichtingen omtrent mjnenrivier.Twee Jaar later Nverd de P'I
lB,
het l0t van Franklin en zjne medgezellen voor de ontdekking der noordwesteljkedoor(1859)werden in dezeeeuw 48-maalschepen vaart uitgeloofd, w eder ingetrokken.- Met
(waaronder 3-maalAmerikaansche)en 8-maa1 de raderstoomboot pvictory''voer John Ao:#
expeditiën te lande met booten en sleden in 1829 naar de Lancastersound çn Prince
naar dat gedeelte der Ilszee gezonden.Ter- Regent-lnlet en moest er op 69059'N.B.en
wjlte voren ontdekkingsreizen in den regel 92O W .L. van Greenwich 2 winters doorw erden bekostigd door particulierevereenigin- brengen.Op herhaalde sledetogten onderzocht

gen,nam deEnqelscberegéringereenjverig zjn neefJame8 ClarkeAo:#in 1830dekust
deel aan. Toen ln 1816- 1817 zeer gunstige t0taan King W illiamland ten zuidwesten en
berigten werden verspreid omtrent den toe- ontdekte in 1830 de toenmaligç magnetische

stand van hetjsin hetnoordwesten,kwam

p001 o? 1005/ N.B. en 96046' W .L.van

van Baerow eene opwekking t0t eene nieuwe Greenwlch.In 1832moesten zj dervictory''
expeditie. Joltn Apd,:en Parry verlieten En- verlaten en n0g een derden winter met den
geland reeds in 1868, maar keerden onver- door Parryaldaaraan land gebragtenvoorraa;
rigter zake naarEngeland terug.ln datJaar der rFury'' in die onherbergzame oorden
beloofde de Engelsche regéring weder den doorbrengen,voordatzj i
n 1833 0I!eenschip,
voormaligen prtl
'
s voor het vroeger beoogde dat gelukkig Laucastersound berelkte, naar
doel. Daar men met reden ontevreden was Engeland konden terugkeeren Nietlangnadat
op Ross, belastte men P arry in 1819 m et Parry zjn merkwaardigen togtvolbragthad,
hetbeheer eener nieuwe expeditie,bestaande drongen 00k de walvischvaardersin de d00r
uit de schepen pHecla''en rGriper'';ditlaat- hem bezochte wateren door. De daaraan verste kwam onder het bevel van D ddon.Zj bondene gevaren Avaren echter z00 grpot,
stevenden doordeLancastersound,voortszuid- dat er van 1820--1850 zaeer dan 200 schepen
waarts doordePrince Regent-Tnlet en daarna bleven. Daar :aen nu in Engeland zich zeer
westwaarts door de Barrowstraat naar Mel- ongerustmaakte over het l0t van Ron ,dee;

ville-lsland,waarzj Yastvroren in eenewin- Backhetaanbod om hem op tesjoren,voer
terhaven op 74047'N.B.en 110048/W .L.van

in 1833- 1834 de Groote Vischrimeraf,m%r
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k0n wegenB het js niet ver genoeg noordwaartskomen.Eenevaart,welke hj in1863
ondernam , eindigde in de geweldige massa's
drjfjsderHudsonsstraat,diehem gedurende
den winterkluisterden en zjn schipzoodanig
beschadigden, dat hj het gedurende eene

uit van 20000 pon; sterling voor de redding
d
er n04 levende manschappen der Franklinexpeditle en lady Ikanklin voegde er nog3000

pond btl.In 1850 werden dan o0k groote toe-

bereidselen gemaakt: Collinson en M a0 Cllre
stevenden met de rEnterprise''en den plnvesstormachtige terugreis aan de noordkustvan tigator'' naar de Beringstraat, - Penny en
Ierland op het strand liet loopen, om het Stewart naar het W ellingtonkanaal,- A%stegen zinken te behoeden. In 1837 voeren J1 ,Ommane
t,Osborn en Cator,alsmede de
Dease en Mmpson de Mackenzie af en laatst- Amres en Gr%
mn,voortsJoltnA0.
ç.
:enPhillips
genoemde bereikte, het laatste gedeelte te naar de Barrowstraat,- Fprdyf: naarPrince
voet afeggend,de Barrowspits,waarna hj Regent-lnlet, - en Pwllen trok over land
de opm eting derkust verbond metdie,welke noordwaarts. Twee schepen waren voorzien
volbragt was door hen,welke uitdeBarrûw- van stoomvermogen, en allerlei maatregelen
straat derwaarts waren gestevend.In 1838- waren genomen,om tjding tegeven van de
1839 zakten die beide mannen de Kopermj- vermisten.Koperen bussen met berigten wernenrivieraf,voeren door de Deasestraat,be- den in zee geworpen of ook aan den hals
reikten het verste punt van Back en vol- van gevangene vossen bevestigdj die men

tooiden deopmetingderkust,terwjlzjdaar- daarna weder in vrtjheid stelde,- rotswan-

langsterugkeexden.In 1838onderzoehtdewal- den werden met opschriften voorzien,signaalWschvaarderLeedeJonessoundt0t87030'W .L. stangen opgerigt en kleine luchtballons opgevan Greenwich.- In 1825 werden de sche- laten,doch alleswas te vergeefs.Pœny ontPen nErebus'' en nTerror''voor dejsvaart dekte het winterkwartiervan FranklLn op het
uitgerust m et stoomw erktuigen en met p1,o- Beecbey-eiland,maaralzjnenasporingen0mviandvoor3Jaarent0thetzoekendernoord- trentdeverdere lotgevallen derverongelukten

westeljke doorvaartonderdebevelen gesteld bleven zondergevolg.Inhetvolyendevoorjaar

van Johm.F'rcsklizlen Franois.AîcAcr# Crpzïe. doorzochtmen op sledevaarten onderscheidene
In de Baënsbaaiwerden die vaartAigen,129 nieuwe gewesten, zonder iets te vernemen.
koppen sterk, het laatst gepraaid door een Eenige schepen keerden in 1851 tertlg,ter-

walvischvaarder, en na dien tjd heeftmen wjlRaeoverland en Kennedy overzeenaar

geen schip en geen levend man van deze ex- Prince Regent-lnlet werden gezonden. In
peditiewedergezien. Natalrjkevruchtelooze 1852 zeilden uit Engeland Belelter en Osborn
togten werd over het l0t dier schepelingen naar het W ellingtonkanaal? Kellett en M ac
in 1859 door M ac Clïs/ock een treurig licht Olilfpck naar het Melville-elland,Pullen naar
verspreid.I'ranklinoverwinterdein1845- 1846 hetBeecheyeilandenInglepeldnaardeSmithc Clipfocà bein het noordwesten derLancastprsound Ophet en Ionessound. Eellett en M a,
kleine Beechey-eiland. Nadat hi
n- xeikten voorspoedig het Melville-eiland en
.l om Cûr
wallis-eilandwasgevaren,zeildehjzuidwaarts, vonden aldaareen documentvan M ac W lrej
vermoedelgk doordePeelsounden deFrank- w aarin dege de ontdekking der noordw este-

ljke doorvaart mededeelde. Hj was in 1850
linstraat, en zag ztln .
schiy nietvervan de door
de Beringstraatgestevend enverderoostnoordwestkustvan King W llliamland in Sep-

tember 1846 door het js ingesloten. Daar waarts gezeild; hj had Banksland ontdekt,
stierf hj den llden Junj 1847.- Nadatde in de Prince ofW alesstraat overwinterd,waB
expeditie onder lnratlklin was uitgezeild,0n- daarna teruggezeild en vervolgens ten westen
derzoeht Rae in 1846, op lastder Hudsons- van Banksland noordwaartsin deBanksstraat
baaicompaqnie:overland de Repulsebaai,het en in deze oostwaarts doorgedrongen,totdat

y-baai(740
Melvilleschlerelland en hetzuideljk gedeelte hetjshem poodzaakte,indeMerc.
der Boothiagolf,alsmede in 1847 deCommit- N.B.en 1180W .L.van Greenwich)den winteebaait0t aan de Fury-enHeclastraat.Toen

ter door te brengen. Daar er geene hoop be-

winterden op het Leopold-eiland ten westen

waarts naar Beechey-eiland trokken,voegden
zich Beleher en O8born methunnemanschap-

men bj het einde van datJaargeen berigt stond om den plnvestigator''teredden,gingen
van Franklin ontving,zond Engeland in 1848 Mao 01-: en zjne reisgenooten in 1853 te
vier expeditiën uit om hem op te sporen, voet over het js naar Melville-eiland,naar
nameljk:Mooremetden XPlover''en Kellett de schepen van Kellett,en voltooidenalzoode
met den pHerald''naar de Beringstraat,.A2- ontdekking der noordwesteljke doorvaart.
eltardnon en R aeover land, en Ross en Bird In 1854 kon men echter de schepen van
met de rEnterprise'' en den rlnvestigator'' Kellett n0g nietlosmaken uithetjs,zoodat
naar de Barrowstraat. Ross en Bird over- men ook deze achterliet. Toen zj nu oostvan de Lancastersound,doch hunne talrjke
sledetogten waren vrucbteloos, en in het naJaarvan 1849 dreven dein hetjsbeslotene
schepen m et de schollen naar de Baë nsbaai.
Moore en Kellett bereikten in dat jaarten

pen bj hen,desgeljksmet achterlating hunner schepen in hetW ashingtonkanaal.W eldra
keerden ztjaan boord van de mlsybel''onder

lnglmeld en van de rNord Star''naar hun

noorden van de Beringstrayt eene hoogste vaderland terug. - Collinson, die, evenals
breedte van 72051/ op 163048' W .L. van zYac Wvre,door de Beringstraatwasgezeild,
Greenwich.Kelldtontdekte toen verderweBt- bleef bj de noordkust van het vaste land
wu rts hetHeraldeiland en zag W rangellland en bereikte in 1850-1853 door de Dolënin de verte. De regéring loofde eene premie en Unionstraaten de Coronationgolf de Dea-
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sestraat!op zjnterugtogtmoesthjnormaals ontdekten Zee3rm , ill de Thank-God-Haven
overwinteren en kwam in 1855 weder ln En- (81038'N.B.
),en overleedaldaarden8gtenNngeland binnen. A1 die expeditiën hadden de vember1871.- InhetvolgendeJaarbejverde
verschillende deelen van den archipel door- men zich, qm den terugtogt te volbrengen,
zocht, met uitzondering van het noodlottig doch op 80? N.B.omsloothetjshetvaar-

oord,waarA anklingebleven was,denogrdwestkust van King W illiamland.De regéring
verklaarde den 3lsten Maart 1854, dat de
manschap der Franklin-expeditie eene prooi
was geworden des dnods, doch men wilde
hierin geenszins berusten.LadyFranklinzond
n0g verschillende expeditiën uit; 00k de
Amerikanen Grinnell en a/eabody braçten de
nAdvance'' ill Zee, Avaarsaede ILaneln 1853

tuig en sleeptehetmedg.DM rdepersing der
jsschotsen deppolaris''metverbrjzeling bedreigde, bragt men den proviand op hetjs.
Ditlaatste rukte zich in den nacht van 15-

16 October plotseljk l0s van hetschip en

nam 19 personen medejdiet0tden30stenApril
1873 op de schol voortdobberden naar het
zuiden en toen 0P53035'N.B.doordestoomboot prigress'' werden opgenomen. De 14
naar Smi
thsound zeilde.Hiermoesthj in de anderen,aan boord van de ppolaris''achter-

Renselaersbaai(78137'N.B.)overwinteren en gebleven,moeytenhunzwaarbeschadigdschip
in 1855 zjn schip in hetjsachterlaten.Op ln de nabjheid dervroegereoverwinteringssledetogtep werden de nabjgelegene oorden plaats van Kayes op het strand zetten,brap
t0t op 80ON.B.doorzocht.In deJ
'aren18531854 ontving Rae, die op lastvan de Hudsonsbaai-compagnieopmetingendeedtenzuiden
van de Boothia-golfvan de Esltimo'sdeeerste
berigten omtrenthet l0t van FranklLn. Dientengevolge werden Anderson en Stewart in
1855 naar den mond van de Groote Vischrivier gezonden en vonden er voldoende be-

ten er het barre saizoen door en kwamen,

nadat zj in booten Melville-eiland bereikt

hadden, aan boord van een walvischvaarder.
De laatste en verreweg het bestuitgeruste

expeditie in die rigting wasde Engelschevap

1875.Toen stevenden de stoombooten pAlert''
en pDiscovery'' onder Nares en Stepkennon

door de Smithpound en hetKennedykanaal.

wjzen,dateen gedeeltevan Franklin'sman- De pDiscovery'' overwinterde aan de west-

schappen die oorden bezocht had, maar kust van den mond van het Robe8onkanaal
door honger en koude bezweken was. Lady op 81045' en dj rAl
ert''aan de overzjde op
Franklin en hare vrienden zonden nu M ac 82027' N.B. Daâr breidt noordwaarts eene
Qlintoek met de kleine stoomboot pF0x''der- m et dik jsbedektezeezichuit.opsl
çdewaarts.Hj vertrok in 1857,geraaktein de togten werd hetnoordeljkste puntop 83 20'

Baënsbaai in het js, kwam in 1858 eerst bereikt,een gedeeltederwestkustvapGroen-

weder l0s, stevende doorde Lancastersound land onderzocht,kaap Brit
tannia (82=54/)ten
naar de Prince Regent-lnleten overwinterde noordoosten gezien, Grantland westwaarts
in de Bellot-straat. De sledetogten, in het onderzocht en zjp noordeljkste punt, kaap
voorlaarvan 1859 ondernomen,bragten M ac Columbia, op 8307' N.B. en 70130' W .L.
Clïzlfocà en H obson naar King MTilliam land, van Greenwich bepaald. Verder westwaarts
en hier kwam het l0t der Franklin-expeditie wjkt de kust achterwaarts om vervolgens
zich zuidw estwaarts om te buigen. Na eene
aan hetlicht(zieonderI'
ranklin).
Door hen, die t0t opsporing van Franklin moeitevolle vaart door het jskeerde deexwaren uitgezeild,wasnu de noordwesteljke peditie in 1876 naar Engeland terug. Nares
doorvaart gevonden, maar tevens hare on- gaf voorts a1s zjn gevoelen te kennen,dat
bruikbaarheid voor den handel erkend.Alle m en de noordpoollangs dien w eg nietbereilatere expeditiën hadden een zuiver weten- ken kan.
schappeljk doeljnameljk het onderzoek der Ten zuiden Van de Beringstraat volbzjgt
poolgewesten en het bereiken der pool.In Long, een der walvischvaarders, die zlch
1860 zeilde eene Am erikaansche expeditie telken Jare derwaarts begeven, in 1867een
onder Rayes metde Schooner nUnitedStates'' merkwaardigen togt tusschen de kust van
naar Smithsound en overwinterde in hetjs Siberië en W rangellland en bepaalde de ligaanhareoostzjdeinPortFoulke(78*17'N.B.). ging der zuidkustvan dit laatste.lndeIlgzee
Hayes drong in dat Jaar n0g omstreeks 70 tusschen de oostkustvan Groenland en Nova

zeemjlen verder noordwaarts in hetbinnen- Zembla zwierven Jaarljksvelewalvischvaarland van Groenland door.In het volgende ders en robbenslagers rond,die de kennisvan
de poolgewesten gestadig vermeerderden.Ook
geleerden begaven zich uit lietdet0tdeweten-

Jaartrok hj overSmithsound metsledennaar
de wegtkust van Ellesmereland,volgde deze
noordwaartst0tGrinnellland en bereiktezjne
hoogste breedte bj kaap Lieber,op 810351.
In 1861 keerdehj metzjn schipnaarBoston
terug. Eene andere Amerikaansche expeditie
onderHall,diete voren reedsjaren lang bj
de Eskimo's had vertolfd,zeilde in 1871 met
de Btoomboot ppolaris''naar de Smithsound,
vond deze vrj van jsen voerzondereenige
belemmering te qndervinden doorhetRobesonkanaalt0t82016'N.B.,waarhetjseenver-

schap in den laatsten tjd derwaarts.Zweden
zond meer dan ééne wetenschappeljkeexpeditie in zee.Voorts gelukte hetaan den rusteloozen jver van Petcmann de belangstelling der Duitschers in het onderzoek der
poolstreek te wekken. De eerste Duitsche

expeditie onder Werner (1865)kwam echter
reeds bj het uitzeilen in averj.ln 1868
was de tweede onder Koldeweyvoorspoediger;
zj bereiktemeteen klein zeilachip bjGroenderen togt verhinderde.Hallmoest den win- land,ten westenv>nSpitsbergen,eenehoogste
ter 4oorbrengen M n de oostkust van den pas breedt
e van 80030',maar k0n wegenshetjs

Qû6

NOORDPOOL-EXPEDITIXN-NOORDPOOLLANDEN.

de oostkust van Groenland niet bereiken.In
1869 vertrok de derde Duitsche expeditie,die
van Koldeœey en Hegemann met de stoomboot
Germania'' en het zeilschip pHansa''. Vöôr
de nostkust van Groenland werden de vaar-

tuigen door hetjs gescheiden;de aHansa''
geraakte vast en werd eindeljk tusBchen de
'
schotsen verbrjzeld,en demanschapdreefgeGurende den winter0P een scholvan 71Ot0t
61ON.B.en redde zlch eindeljk in booten

W rangellland ten noorden van Siberiëverbon-

den is,moet uitlatere nasporingen bljken.
Is dit z00,dan bestaat de Poolzee uit 2 ge-

scheidenebekkens,een oosteljk bekken,dat
de kust van Europa en Aziëbespoelten door
den breeden zeearm tusschen Noorwegen en
Groenland met den Atlantischen Oceaan ver-

bonden is, en een kleiner westeljk bekken

aan de noordkustvan Amerika,hetwelk door
de Beringstraat met de Stille Zee en door de
naar de Groenlandsche koloniën.De pGerma- Smithsound,Lancastersound en andere straten
nia'' voer langs de kust t0t 75031'N.B.en met de Baënsbaai gemeenschap heeft. Het

overwinterdebjhetSabipq-eiland.Op sleden
werden de kusten t0t 7711'N.B.onderzocht,
de Franz-loseph-lsord en een Alpengebergte
ontdekt en eene groote m assa wetenschappeljke bouwstoFen verzameld.Deze expeditie
keerde in 1870 terug.Twee Jaar later,in
1872,begafzichdeoostenrjksch-Hongaarsche

z0u dan 00k duideljk wezen, waarom dit
laatstezooveelmoejeljkheden voordescheepvaart oplevert; immers door de Beringstraat
vloeit slechts weinig warm water derwaarts,

terwjlin het grootere oosteljkebekken de
Golfstroom t0t aan Spitsbergen zjn invloed

doet gelden.O0k is voor den afvoer van het

expeditie onder W eypreold en Payer met de js,hetwelk deswintersontstaat,in het00sstcomboot p'
regetthof'' naar Nova Zembla, teljke bekken de gelegenheid gunstiger.De
dreef vandaar met het js noordwaarts,- zuidwaartsstrekkende stroom tusschen Groenbevond, dat Keizer Franz-loseyh-land eene land en Spitsbergen brengtvolgens eene be-

aanmerkeljke uitgebreidheid bezlt,en moest rekening van DorstJaarljksmeerdan 55000
het schip in 1874 verlaten, waarna de man- o geogr. mjl js naar den Atlantischen
schap na een hoogst moejeljken terugtogt Oceaan, zoodat tegen heteinde van den z0400r Russische zeelieden werd gered.
mer in de Poolzee jsvrje gedeelten moeten
De zuchtom hetnoordpoolgewestnaderte ontstaan.Veelmindergunstig zjndeomstqnGoorzoeken en de noordpool te bereiken,is digheden in het westeljke bekken; da
'âr
n0g geenszins uitgedoofd.Zj openbaartzich wordthet js ten gevolge der westewinden
in den laatsten tjd o0k in 0ns Vaderland. indenaauwestraten opjestuwd,en deafvoer
Ongetwjfeldwarehetbeter,zoo deverschil- is gexing, zoodatde jsgevaarten geshag in
lenderjken hunnekrachten t0tdatdoelver- omvang toenemen.
eenigden en alzoo bewezen!dat hethun niet
De belangrjkste eilandengroepen in het
om den xoem der ontdekklng, maar om de oosteljk bekken zjn:Spitsbergen, door de
verrjking der wetenschap tedoen is.Hetis Zee van Groenland van dit laatste gescheivoorts nog zeer twjfelachtig, of de weten- den, - Nova-zem bla, door de Spitsbergerschappeljke winst, door het bereiken der of Barendsz.
-zee van Spitsberpen, door de
noordpool verkregen, w el opweegt tegen de Karische Poort van W aigatz-elland en door
daaraan verbondene moeiten en kosten.Ein- de Karazee van Siberiëgescheiden,- Franzdeljk heeft de ervaring geleerd,datde uit- Josephland, in 1873 ontdekt,een onder gletkomsteenerzoodanigeexpeditie,h0euitstekend schers bedolven archipel, doorsneden van de

o0ktoegerust,afhankeljk isvanvelerleiom- Austriasound, terwjl ten westen van deze

standigheden,welkement0tnut0enietbereke- Zichyland en ten oosten W ilczekland gelegen
nen kan, inzonderheid van de winden en is,- Nieuw-siberië,eeneeilandengroep,door
stroomen,dieop de verdeeling derjsmassa's eene ondiepe zee van hetvaste land gescheieen grooten invloed hebben en daarin vaak den, - en W rangellland, ten noorden van

in korten ttld aanmerkeljke veranderingen
doen ontstaan.Een vaartuig vindt somskanalen, straten en zeearmen doorhetjsversperd,waar een ander vaartuig eenige dagen
daarnaeenjsvrj vaarwateraantreft.Dekroon
der overwinning is er weggelegd voor den
gelukkige.

hetTsjoeksje-landenhiervangescheidendoor
de Longstraat.DeArctischeeilanden-doolhof,
zonder Groenland ruim Q0000 D geogr.mjl
groot, is gedeelteljk voldoende doorzocht.
W anneer men Groenland niet in rekening
brengt,vormen deze eilanden 4 groepen,van

welke de noordeljketwee van de zuideljke

N oordpoollanden noemtmen debinnen gescheidenzjndooreenezeeëngte,op74ON.B.
den noordppolcirkel gelegene landen,zoowel gelegen en in hareverschillendedeelenbeken;
die, welke t0t hetvaste land behooren,als
de eilanden.Daartoe rekentmen dusvan het
vaste land van Europa geheel Lapland en
een gedeelte van Noord-Rusland, van dat

onderdenamenLancastersoundjBarrowstraat,
Melvillesound en Mac Clurestraat.Deeersteof

zuidwesteljkegroepomvatBanksland(Baringeiland), Prins Alberts-,W ollaston- en Vic-

van Azië geheel noordeljk Siberië, - en torialand, die slechts één eiland vormen,en
van dat van Amerika het gansche kustgebied King W illiamland.Deze 3 eilanden zjn van
langs de Poolzee.Onder de eilanden bekleedt het vaste land van Amerika gescheiden door
Groenland (ziealdaar)den eerstenrang.Zjne eene zeeëngte, welke op de naauw ste Plaatwesteljke kust Ferd tot82030'en zjne00s- sen de namen draagtvan D01;Jn- en Unionteljke tot 77030' bezocht;of het zich n0g straat, Dease- en Simpsonstraat. De Prince
verder noordwaarts uitstrekt en a1s een uit- of W alesstrM t scheidt Banksland van Prins
gestrekt land of als eene eilandengroep met Albertsland,- de VictoriastraatVidorialand
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van King W illiamland, en de James!R0ss- woest, hoewel er 00k vruchtbare ylekken
straatditlaatste van hetschiereiland Boothia worden gevonden.- Devierdegroepelndeljk
Felix.De kusten dezereilanden zjn steilen wordtgevormd doorde landen,dietenwesten

hier en daar door fjorden inqesneden.Het van Smithsound gelegen zjn,zooalsN00rdmeest voorkomend gesteente ls graauwak,
doch men vindt op Banksland 00k groote
steenkolenbeddingen, terw:l in het westen
tertiaire beddingen voorkomen metversteende
boomen.Men vindt er velemuskus-ossen,ren-

Lincoln, Ellesmeres-, Grinnell-en Grantland.

Het is nog niet zeker,of wj hiertedoen

hebben met ée'n eiland of met een aantal
eilanden; dit alleen weetmen,dat kaap C0-

lumbia (8305'N.B.)hetnoordeljkste puntis
dieren, poolhazen en vogels,en in denabj- van deze landen en alzoo (metuitzondering
an Groenland)vangeheelAmerika.Markham
heid der kusten van hetvasteland heeftmen v
gehuchten van Eskimo's.- Detweedegroep die in 1876overhetjsdebreedtevan83020':61
omvatden Baëns-archipelen isvan deeerste bereikte,ontdekte verdernoordwaartsnergens
doorde Mac Clintockstraaten van den Parry- eenig land.Op devierde groep verheFen zich
archipel door de Barrowstraat en de Lan- in het binnenland hooge bergen,en vandaar
tastersoundgescheiden,terwjlzjinhetoosten strekken reusachtige gletschers zich uit t0t
grenst Mn de Baënsbaai en Straat Davis. in zee.Aan de noordkustechterzoektmenze
Het oosteljkste van dezeeilanden heeftden te vergeefs, en hiervaltz00 weinig sneeuw ,
naam Van Prince ofW ales-eiland ontvangen, dat zelfs in den winter aanzienljkegewesten
en ten oosten van dit laatste,aan de andere daarvan bevrjd bljven. In denabjheid van
zjde van dePeelsound en deFranklinstraat, de Engelsche winterkwartieren (1875-1876)
ligtNoord-somerset,door deengeBallotstraat waren muskus-ossen, vossen,hazen,ganzen
van Boothia gescheiden.Prince Regent-lnlet en eenden, en men vond er 00k den schedel

scheidt Noord-somerset van de westeljke van een jsbeer.Hetdierenrjk waserintuseilandengroep,deneigenljkenBaëns-archipel, schen schaars vertegenwoordigdjendoorgemis
van talrjke zee-armen en straten doorsneden van versch vleesch,begonmenopdeEngelsche
en Cockburn-eiland,Nordayr,Nordgalloway, schepen aan scorbut teljden,weshalve een
Cumberland, Foxland, Meta Incognita enz. spoedige terugkeer noodzakeljk werd. De
bevattend. De Fury- en Hecla-straatscheidt laatste sporen van Eskimo's vond men op
deze eilanden van het Melville.schiereilanden 81040/N.B.;hetschjnt,datzj van hierhet
het Foxkanaal Van het eiland Southampton, smalleRobesonkanaalzjn overgetrokken,om
i)l het noordeljk gedeelte der Hudsonsbaai zich langs de oostkust van Groenlan; naar
gelegen. De kusten van deze eilanden rjzen het zuiden te begeven.
steil omhpog, en het binnenland vormt eene
Voor handelen landbouw zjn deze noord-

hoogvlakte van 200- 250 Ned. el, waarop pool
yewesten van geenerlei gewigt! slechts
zichbergenterhoogtevan 6;0 Ned.elverheFen. walvlschvaarders en robbenslagers vinden er

HetgeheeleJaarnagenoeg iserhetland met op dekusteenrjken buit.Trouwenszjdrinsneeuw en jsbedekt,en vooralaandeLan- gen 00k gedurig verder noordwaarts en becastersoundstrekkenreusachtigegletscherszich zoeken nu geregeld plaatsen,die zj weinige
uit t0t in zee.Men vindt er graauwak en Jaren geledena1sontoegankeljkbeschouwden.
omm ige plaatsen Omtrent de gemiddelde zomer-en wintertemkristalljn gesteente en 04 sde
rplantenlevert

veleedelgesteenten.Hetrjk

peratuur vermelden wj nog,dat dezezjn:

er slechts mossen en wieren,benevens eenige IndeMosselbaai(Spitsbergen)5,
4en- 15,70C.z
w ilgen enz-,en datder dieren wordt erver- - te Renselaarshaven %;en - 35OC.
,- te
tegenwoordigd door rendieren,m uskus-ossen, W intershaven 2,8 en - 34L30C., - en te

beeren, wolven, vossen, hermeljnen,lem- PointBarrow 3,
4 en - 27,8 c.
mingen,poolhazen en velevogels,terwjlde
Noordpoolreizzgers, zie Noor%ooleœzee er zeer bevolkt is met walvisschen en Petfifg-zz.

zeehonden,zoodatin onzen tjd dewalvischvaarders hunne togten t0t aan de kust van
Noord-somerset uitstrekken. Aan de Baënsbaai enz. vindt men enkele koloniën van
Eskimo'
s. - De derde eilandengroep is de
Parrparchipél,die zich van het boveneinde

N oordpunt (Het) of het ware noorden
is V&n de beide punten, waar de meridiaan
eener bepaaldeplaats den horizon snjdt:dat

punt,hetwelk hetdigtstbj denoordpoolgelegen is. Het magnetisch noordpunt is een

dergeljk punt met betrekking totdenmagder Baënsbaaiin westeljkerigting uitstrekt netischen meridiaan.Ishetmagnetisch noordt0t 1240W .L.vanGreenwich.Devoornaamste
eilanden heeten er Norddevon,Grinnelland,
Cornwallis, Bathurst? Melville en prinsPatrick,en ditlaatsteelndigtin kaapLandsend.
Van het noorden naar het zuiden worden
deze eilanden doorhetW ellington-kanaaljhet
Byam Martinkanaalen de Fitz W illiamstraat
doorsneden. Metuitzondering van Norddevon

punten de declinatievooreenebepaaldeplaat:
bekend,z00 kan men daaruithetgeographiseh
noordpuntvoordie plaats vinden.
N oordster, zie Poolster.

N oordstrand-eilanden is de nM m van

eenigeeilandenaandewestkustvanSleeswjk.
Zj zjn gedeelten van het voormalig eilan;
Noordstrand,dat in 1240 n0g eene lengteha;

en Cornwallis, waargraauwak en kristalljn van 67 t0t 80 en eene breedte van 22 t0t 60
gesteente de overhand hebben, behooren al Ned.mjl.Hetisechtervôörennadoorhooge
4ie eilanden t0t de steenkolenvorming.S0m- vloedenjvooraldoor die van 1634,waarbj
mige bergen bereiken er eene hoogte van 6400 m ensehen en 50 stuks vee verdronken
6Q0 Ne4. el.Het lan; is er in hetalgemeen zjn,weggespoeld ofgesplitstjzeo4atmen er
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thans de eilanden Noordstrand'met 2346 inwoners, 2 kerken en hetvlek Odenbi
illyPellworm en deHalligenaantreft.Men heeltop
al die eilanden een vruchtbaren marschgrond,

noordwesten t0teene hoogtevan 305Ned.e1.

Nederlandera,die er zich in 1652 hebben gevestigd.

deld worden erjaarljks4000 Ned.bunderof
l/xsste gedeelte der provincie kunstmatig be-

Talrjke rivieren stroomen er naar de Ganges
en Dsjoemna4nietteminwashetlandindrooge
Jaren wegens misgewas aan hongersnood ter
maar alleen Noordstrand en Pellworm zjn prooi, totdat de Engelschen de aloude bevan djken voorzien.De inwonersbehooren sproejings-inrigtingen der Mohammedaansche
izers verbetergen en groote werken aantgt den Frieschen stam ,doch deR.Katho- lKe
lleken op Noordstrand zjnnakomelingen van egden,zooals het Gangeskanaalenz.Gemid-

Noordwestelkke doorvaaart noemt sproeid.Het klim aatis er afmattend enalleen
in den winter frisch.De gemiddelde warmteCaad iser25oc.en deregenhoeveelheidruim

men den langgezoehten en in 1870 door M ae
Cllre ontdekten zeeweg van den Atlantischen
Oceaan om de noordkust van Amerika heen
naar de Stille Zee.Men heefter een tweetal
gevonden: de eene loopt door de Lancastersound,de BarrowstraatendeMelvillesounden
verder in de Prince ofW alesstraattusschen
Bourke's en Prince Albertsland in eenezuide-

een Ned.el.Nuttigedelt
.
stogbnenaanzienljke

wouden vindtmen er slechtsin hetHimalayagebergte.De vlakte is eenwélbewerktbouwland,afgewisselddooronvruchtbare,m etkreupelhout begroeide plaatsen. Toch beslaat de

bebouwde grond z/sde der oppervlakte. De

ljkerigtingwedernaardeAmerikaanschekust, voornaamste voortbrengselen zjn er rjst en
M nwiernoordwesteljkuiteindedeBeringstraat graan;voortsheettmen erinhetoostenindigo
gelegenheidgeeftom de StilleZeetebereiken,
- endeander
evolgtdenoordkustvan hetvaste
land van Amerika van het oosten naar het
westen doorde Hudsonsbaai,hetFoxkanaal,
de Fury-en Hecla-straat,de Boothiagolf,de

en m aankop, in hetm idden daarenboven
katoen en in het noorden thee.'rarwe,maïs

dien naam aan het uitgestrekte gebied in
Noprd-Amerika,datin 1803doordeVereenigde
Staten gekocht en als Noordwestterritorium

vestigd langs den middenloop van de Ganges,
waar Agra hetcentraalpllnt vormt.Men heeft

en gerstworden erin hetvoorlaar,- rjst,
indigo,suikerenkatoeninhetnajaargeoogst.
DeveeteeltiserhetaanzienljkstinhetnoordBellot-,Victoria-,Dease-,D0l:jn-enUnion- westen. W jders levert deze provincie vele
straaten bereikt bj Kaap Bathurstde N00r- huidenenaardewezk,alsmedeafgodsbeeldendeze laatsten inzonderheid in Benares. De
GeljkeIlszee.
N oordw estgebied noemt 'men in de middelpunten van verkeer zjn erde groote
eerste plaats dat gedeelte van het Britsch steden aan de Ganges,welke gedurende den
dominion van Canada,hetwelk niett0tdepro- regentjddoortalrjkepelgrimswordenbezocht.
vinciën Nieuw-schotland, Nieuw.Brunswjk, De Engelschen hebben eraanstonds,bj den
Quebec,Ontario,ManitobaofBritschColumbia aanvang hunner heerschappj,wegen aangebeholrt.Hetomvatalzoo de voormalige Hud- legd,en thanszjn 00k dehoofdplaatsendezer
sonsbaailanden metRupertsland,teltop 138000 provincieOnderl
iny en metandereprovinciën
D geogr.mjlomstreeks36000inwoners,na- doorspoorwegen (lnhetgeheel1568Ned.mjl)
ver
bonde
n.
D
e
be
vaarbare rivieren en kanalen
genoeg allen Indianen, en staat onder het
gPZZg VRn 00X lieutenant-governor en een hebben er eene gezamenljke lengte van 6000
raad van 5 leden, die te M anitoba gevestigd Ned.mjl.De bevolking,in 1872ruim 303/
/e
zjn.- In de tweede plaatsgafmen weleer millioen zielen bedragende, is er vooralge-

aldaargemiddeld 10500 inwonersop de ;

in de Unieingeljfd werd.In dientjdwaren geogr. mjl. Volgens hunne geloofsbeljdenls
deze landen, zich t0t aan den voet van het zjn deze verdeeld in Hindoe's ofBramanen
Rotsgebergte uitstrekkend,slechts doorIndianen bewoond en w erden door enkele Euro-

(860/0)en Mohammedanen (140/0).

De Noordwestprovinciën werden in den

péscheJagersbezocht,doch thansvormen zj aanvang dezer eeuw langzamerhand door de
deStaten ot'territoriaNebraska(sedert1854), Engelschen van de MogolsofIndische Keizers
Dakota (sedert 1861),Montana (sedert1864) verkregen.T0t1833 waren ztJdeelen van het
residentschap Benyalen, doch toen werd de
enNWy
omi
spr
edeovl
rtjncl
86!en
)
. of Northwest- p
oor
dwng
es(
t
''
tegenwoordige provlncie gevorm d en Agra t0t
Trorixcd.sisde naam eener provincie van het verbljfplaats van het bestuur aangewezen.
Engelsch-lndische Keizerrjk.Zjligttusschen Sedert 1861 echteris Allahabad de zetelvan
23051'- 3007'N.B.en 7704/- 84040'0.L.van
Greenwich en grenst in het noorden aan ChineeschTibeten Audh,inhetoostenaanBengalen,hetinzuidenaandeCentraalprovincieende
Yasallenstaten en in hetwestenaanPendsjaub
en omvat het grootstegedeeltevan Hindostan,

nameljk van delagevlaktetusschen deGanges
en deW oemna.Zj heefteeneoppervlaktevan
3805 D geogr.mjl.Met uitzondering van de
noordwesteljke distriden,waarhetHimalayabergte zich verheft) is het geheele land
vlak.Van Benaresin hetzuidoosten(106Ned.
el h00g)klimt het t0t Saharanpoer in het

den gouverneur. De provincie isin 7 arrondissementen en in 35 districten verdeeld?en
levertaan belastingen de s0m van 90 millloen
gulden, van welke 66 in de staatsschatkist

vloejen,terwjlhetoverige voorprovinciale
belangen wordtbesteed.

Noordzee (De),hetnoordeljkstgedeelte

van den Atlantischen Oceaan, ls van deze
ten w esten door de Britsche Eilanden en ten
Oosten door hetSkandinavisch Schiereilanden
Denemarken van de Oostzee gescheiden,ter-

wjl zj in hetzuiden grenstaan Frankrjk,

België,deNederlandenenDuitschland(Hanno-
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verenOldenburg),inhetnoordenindePoolzee en Dundee,- in Frankrjk:Havreen Duin-

overgaat,en inhet zuiden doormiddelvanhet kerken, - in België: Oostende, - in NeKanaalmetden Atlantischenoceaan en inhet derland: Vlissingen,Rotterdam ,Amsterdam ,
Bosten doormiddelvan hetskagerraken Kat- het Nieuwe Diep en Harlingen,- in Duitschtegat met de oostzeegemeenschap heeft.Zj land: Emden, Bremerhaven, Hamburg, Alstrektzich uit over 10 breedte- en 11 lengte- tena, Tonningen en llusum ,- en in N00rgraden. Aan hare oostzjde heeft men: de wegen: Bergen.Van de rivieren,welke zich

Noorweegsche Zee met talrjke tjorden,het in de Noordzee uitstorten,noemen wj:de
Skagerrak tusschen Noorwegen en Jutland Elbe, W eser en Eems, de monden van de
rondom Kaap Lindesnës,en het Kattegattus Rjn,de Maasen de Schelde,de Theems,de

schenJutlandenZweden rondom Kaapyk
'agen. H um ber en de Tay, de Eider en onderscheiVanhier gaan de Sond (ten oosten van See- dene kleine rivieren van Sleeswjk,Jutland
land),de Groote Belt (tusschen Seeland en en Noorwegen.De Noordzee bevriestdeswin-

Funen)en de KleineBelt(tusschen Funenen
Jutland) naar de oostzee. Vall de boezems
en baajen vermelden wj:den Hamburger
boezem (vöördemondenderElbeen W eser),
denJadeboezem ,deDollartendeZuiderzee,aan dewestzjdede MorayFirth endeFirth

tersalleen langsdekustqzjisruim voorzien
van visch, vooral van kabelaauw , schol,

aanmerkeljke wgzigingen gebragtin de verhnuding van land en water;zj hebben uitgestrekte landen in waterplassen herschapen,
welke wj onder denamen van Zuiderzee en

van eenige boekerjen(1853)'',- ruitvinding
der boekdrukkunst (1854)'',- pGedfa
nkboek
derCostersfeestenvan 15- 17Julj 1856,enz.
(1858)''
,- rverslag der handelingen van de

haring,schelviscb,tong en bot,alsmede van
oesters.Demeestbezochtebadplaatsenaan hare

kust zjn Boulognejostende,Scheveningen,

het eilaud Norderney, W angeroog, Helgoof Forth,- en aan de Engelsche kust de land,Föhr en Sylt.
W ashbaai en den mond van de Theems.De
N oordziek (Jan Jacobus Frederik),een
Noordzee heeft eb envloed,en we1hetsterkst verdiensteljk Nederlandsch letterktlndige,geaan dekustvan Nederland en Engeland;zj boren te Amsterdam den Tden October 1811,
zjn echterhoofdzakeljk de gevolgen vandie was eerst amanuënsis en onderbibliothecaris
bewegingen in den Atlantischen Oceaan.Ge- bj de Koninkljke boekerj te '
sGravenhage
middeld bedraagt hethoogteverschilvan den en is thans relerelAdaris-bibliothecaris van de
waterspiegel bj eb en vloed 31/sdeNed.el; Tweede Kamex der Staten-Generaalen direcdoch bj springvloeden,verbonden metstor- teur Vall het rBjblad t0t de Nederlandsche
men uit het noordwesten, verheft de vloed Staatscourant''.Van ztjne geschriften vermelzich weleens t0t eene hoogte van 7 Ned.el den wj: pover hetuitgeven van onbekende
boven den g0W0n0n stand en veroorzaaktdan oorkonden der geschiedenis van Nederland
veelal ontzettende verwoestingen. Zulke wa- (1847)''
? - sllet geschilstuk betrekkeljk de
tervloeden van welke wj die van 1170, uitvindlng derboekdrukkunst,geschiedkundig
1277, 1570,1770 en 1825 vermelden,hebben ui
teengezet(1818)'' Archiefwezen 1826aan duizende menschen het leven gekost en 1852 met de korte opgave van den inhoud

Dollart kennen.De Noordzee is zeer ondiep; Tweede KamerderStaten-Generaalgedurende
hare gemiddelde diepte bedraagt slechts 100 de zitting van 1816- 1817)gehouden teBrusNed. el. Hare bedding vormt eene zeehoog- sel (1863, in een aantal fblio-deelenl'', vlakte, door een diep kanaalvan de zuidpunt TGeschiedenis der beraadsl
agingen, gevoerd
van Noorwegen gescheiden. llet zoutgehalte ln de Tweede KamerderStaten-Generaalover
der Noordzee is grooterdan datder Oostzee het ontwerp van Burgerljk W etboek,(1868

en in het noorden aanzienljker dan in bet en vervolgensl'',- en yGeschiedenis der bezuiden. Hare kusten zjlzmeestallaag,doch raadslagingen, gevoerd ln de Tweede Kam er
langs een groot gedeelte van Nederland en

der Mtaten-Generaal over het W etboek van

Duitschland van djken voorzien ot'met dui- Koophandel(1872enz.
)''.O0kschreet'hjeeniqe
nen gedekt. Alleen de kustvan Noorwegen werkjes in de Fransehe taal en onderschelis steil en rotsachtig.Langs de zuidkustder dene opstellen in tjdschritten.
Noordzee heeft men uitgestrekte wadden of
Noorm annen is de naam van de Gerzandbanken,bjeb droogvallende plaatsenen maansche bevolking vanSkandinaviëenvooral
zeer ondiepegedeelten,hier en daardooreene van die vermetele zeeroovers,welkeonderden

reeksvan eilanden begrensd,terwjldem0n

den derrivieren er a1s diepe geulen doorheen

naam van rikinâer (strjders) vandaar naar
hetzuiden stevenden om buittehalen,endoor

loopen,zooalswj bjv.opmerkenbjdeEider, de Duitschers, Nederlanders en Franschen
de Elbe, de W eser en de Eems.Hetschier- Noormannen, door de Engelschen Denen en
eiland Jutland is eigenljk zulk eene groûte door de Ieren Oostmannen werden gehqeten.
zandbank met eene duinenreeksterlengtevan

De onvruchtbaarheid van hun land gafaan-

450 Ned.mjl.De scheepvaartopdeNoordzee
isvooralwegensdetalrjkezandbankenlangs
de zuid-en oostkustgevaarljk,inzonderheid
bj de Jutsche kust;maar men heefteronderscheidene vuurtorens geplaatst en voor bakens en tonnen gezorgd.De belangrjkste
Noordzeehavens zjn in Engeland: Londen,

leiding t0t de rootogten! die zj onderaan-

Yarmouth en Hull, - in Schotland: Leith
XI.

voering van htlnne zeekonlngen in kleineschepen ondernamen.- voortshetregtvaneerst-

geboorte,hetwelk jongere zonen noodzaakte

in zeeroofhtln fortuin te zoeken,- de zucht
naar oorlogsroem en avonturen,- en einde-

1jk ontevredenheid met den staatkundigen

toestand van Skandinavië.Voora!beschouwde
14
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men zulketogtena1sroemrjk,welkevolbragt aan genoemden hoofdman en begiftigde hem
w erden onder zeekoningen,die nooit sliepen tevens met land aan den benedenloop der
onder berookte balken en nfloitdendrinkhoorn Seine (zie Normandiëj, nadat deze den eed
ledigden aan den huiseljken haard. Hunne van leenman at
kelegd en metden naam van
schepen, de pm et schuim bedekte golvenbe- Robert tot het Christendom bekeerd was.
rjders'' waren z0o klein,dateeneroovers- Deze Noormannen vormden nuvoordevroeger

bende er weleens 300 ot' 400 noodig had; door hen geteisterde gewesten een hecht boldeze waren nieteens van een dek voorzien. werk tegen vjandeljkeaanvallen van buiten
Zj konden daarmede dan 0ok dekleinste ri- en maakten de Fransche taalen zeden totde
vieren bevaren en ze des noods over land hunne.- Engeland had langerte ljden van
dragende vervoeren.Voortsstreden zjo0k te de rooftogten der Noorlnannen:na den dood
lande op buitgemaakte paarden en leerden van den Angelsaksischen koning Eybert(836)
spoedig de kunst van sterkten te belegeren. vestigden zjzichin NorthumberlandenMerciay
In den beginnetrokken zj alleen deszomers en hunnemagtnam t0e d00<nieuwe hulptroenaar elders om te plunderen en te m oorden, pen uit hun vaderland,zoodatzj gevaarljk
en wanneer de winternaderde en hun dorst werd voor deonathankeljkheid derSaksers.

naar buit en bloed gestild was,keerden zj Dedapperheid en wtjslleid vankoningAl
fred

naar hun vaderland terug.Later echter be- de Groote (871- 901)vernietigden we1iswaar
gonnen zj aan demonden derl'ivieren enop het gezag der indringers,maal.deze keerden
som mige eilanden volkplantingen te stichten, onder zjne opvolgers terug.De Deensche koen metaanzienljkelegerswerden zj verove- ning Sren ontrukte, na het verm oorden der
raarsen grondleggers vannieuwerjken.Reeds Noormannen in Engeland in den St.Briccius-

in de dagen van Karelde Grooddteisterdenzij nacht (13 November) 1002, aan den Angelde kusten van Frankrjk, en de vermaarde saksischen kolling Ethelred (978- 1016) het

held der Noormannen,Raynar Lodbrok, was grootste gedeeltedeslands,en KnoetdeGroote

een tjdgenootvan Karel,dieterbescherming (de zoon van Sven), die reeds Koning was
der kusten van zjn rt
jk vestingwerken deed van Denemarken en Noorwegen,werd na het
aanleggen en eene vloottewaterbragt.Vooral ombrengenvan koningEdmundfrt
lzlq
sitfe(1016)
echter werden de Nederlanden en Frankrjk alleenheerscher in Engel
and. Na zjn dood
na zjn dood door de root
togten der N00r- (1035) beklom Ethelred's zoon, Ednard de
m annen geplaagd; deze drongen met hunne Belqder,door de keuze desvolksden troon.
platboomde vaartuigen diep in hetbinnenland
door,plunderden steden en dorpenenvoerden

Daar deze geene kinderen naliet,benoemde

hj ztinvriendenbloedverwant,hertog W illem

de inwoners,vpor zoover zj nietvermoerd van .Ntvgzltxzztfïi, een nakomeling van Rollo,
werden,alsslaven weg De burgeroorlogen in t0t zjn opvolger;deze verscheen in 1066met
het Frankisehe rtjk en de zwakheid van 60000 strjdbare Noormannen in Engeland,
de koningen uit het K arolingische Huis,in- overwon den 14den Oetober bj Hastings kozonderheid van Karel de A-tz/,begunstigden ning Hœraldt die inm iddels den troon bede ondernem ingen derNoormannen.Dezeves- klom men had, en onderwierp Engeland aan
tigden ziclz op heteiland Cisselaandenmond de heerschappj der Fransche Noormannen.

der Seine,op Noirmoutieraan den mond der De Saksers werden t0t slavernj vernederd,
Loire,en strekten vandaarhunnestrooptogten waarna in den lo0p der eeuwen de beidev01naar alle kanten uit. '1'0t driemaal t0e ver- keren allengs zamensmolten.
overden zj Parijs (845,847en 861),bevoe- Reedsin de 9deeeuw warendeNoormannen
rendeGaronnefotaanToulouseenbezochten doorgedrongen t0t in de M iddellandsche Zee
in 859 ook de Rbônetzoodat Kavelhen door en hadden de kusten van hetIberischeSchier-

aanzienljke sommen totden altogt moest be- eiland geplunderd,waar zj echterweldradoor
wegen.OnderKareldeDikkestichttenzj ook deW est-GothenenArabierenwerdenverjaagd,
in Duitschland, bj Haslou (Aschloh)aan de en de Balearische Eilanden,Atkika,Italië en
Maas,eene schans,en plunderden vandaarde zelfq Griekenland en Klein-Azië met moord
Bteden Aken, Keulen, Trier,Metz,Bingen, en plundering geteisterd.In den aallvang der
Mainz en W orms,ja, men vermeldt datzj llde eeuw ondersteunde eene schaar van pel-

t0t in Zwitserland zjn doorgedrongen en in grimsuitde Noormannen,nadatzjuitFrankhet Haslidal eene kolonie llebbell gesticht, rjk de heilige grot bj den berg Garganus
die er volgens anderen door de Friezen ge- bezocht had,de vorsten van Capua,Napels,
vestigd werd.K arelverwierfin 866 hun af- Benevento en Salerno in hunne oorlogen ontogt door geld en door afstand van grondge- derling en tegen de Grieken en Saracenen en
bied.Hierdoor werden zj t0tniet
lwe onder- verkreeg door hare dapperheid en schrandernemingenoygewekt,maarleden aan deDyle heid allengs grooten invloed.Aan deze N00rin Brabant ln 891 eenenederlaag,diealthans mannen schonk hertog kSergins van Napels in

Duitschland vanhunnegeweldenarjenverloste.
Des te erger teisterden zj nu Frankrjk;in
912 drong eene bende Noormannen onderaanvoering van Rollo (R01f) uit Möre in Noorwegen over de 8eine bj herhalingvoorwaarts
t0t Pards en vestigde zich teRouen.Om zich

1027 eene vruchtbaren landstreek,waar zj
Aversa deden verrjzen en ondergraafRainolf
een onafhankeljk graafschap gtiehtten.Door
de komstvan nieuwe bondgenootenversterkt,

breidden zj vooralonderdeleiding dertien
zonen van Taneredo van A '
tzlferille hunne
veiligheid te versctlaFen, schonk Karel de krjgszuchtige ondernemingen uit. In 1038
AeA
leoWke de hand zjner dochter Ghela verbonden zj zich met deGrieken,om aan
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de Saracenen heteiland Sicilië te ontl
't
lkken. Atlantischen Oceaan. Nadat zj zich op de
Door hunne ridderljkedapperheid bevochten orkney-enShetland-eilanden gevestigd hadden,

zj de zegepraal,maartoel deGrieken wel- ontdekten zjdeFaroëre11stevenden vanhier
gerden,aan hunnetrouwe bondgitnooteneenig omstreeks het Jaar 860 naar Ilsland, dat
M ndeel te geven in den buit,maakten deze wegensde dwingel
andj van HaraldS'
lr/t
wer
zich gewapenderhand meester van Apulië uitNoorwegeneerlangeeneaanzienljkebevol(1040-1043) en verdeelden hetonderling als king van ontevredene landverhuizers ontving.
veroverd land,waarna zj den dapperen W il- Uit llsland Ondernamen ztjn0gstoutertogten.
lem lq
herenarm t0t graaf van Apulië kozen. Erik #: Roode stichtte in 986 eene kolonie in
Na den dood van W illem (1043)kwam zjn hetreedsi11876 ontdekteGroenland,en zjn
broederDroyo,Bnnahetvermoordenvandezen zool
a Leif bezochtvanhierW inland (de kust
de derde broederH%mfred aan hethootd der van Nook
'd-Amerika),alzoo genoemd wegens
Noormannen,die den 18-en Junj 1053 in den denaldaargroejendenwjnstok.TàorpnnAkrlslag bj Civitella pausLe0 IX overwonnen en safna wilde er in 991eene volksplanting vesgevangen nam en,en toen doorden gevangen
Pauste Bellevento,tegen belofte vaneeneerfschatting aan den ApostolischenStoel,beleend
werden met alle landen van Beneden-ltalië,
welkezj reeds veroverd hadden ofin de tot!.fï.
vctv#
komst zouden veroveren. lïobert G'?

tigen, doch k0n zich niet staande houden

tegendeaanvallenderSkrâlinger(Eskim0'
s).
Andere Ilslanders voeren n0g verdernaarhet

zuiden en bereikten Hvitramannaland (Car0lina). Zulke togten evenwelkonden wegens
de daaraan verknochte gevaren nietgedurig

(1056- 1085) maakte er zich meester van het herhaaldworden,zoodatzelfsdieontdekkingen
geheelevasteland,terwjlzjn broederRoyer1 in vergetelheid geraakten.00k dekoloniënin
Sicilië aan de Saracenenontrukte.Dezoon van Groellland verkwjflden en verdwenen in de
dezen,Roger11,vereenigdenadendoodvanztjn 14deeet
lw ,terwjlalleen de volkplanting op
neef Bol
temund het geheele gebied Onder zjn Ilsland een aanmerkeljken trap van ontwikschepterenwerdin 1130doorpausAnacletus11 keling bereikte.
te Palermo a1s koningvanNapelsenSiciliëgeln de 9de, lode en llde eeuw hebben de
kroond. Zjnenakomelingen voerden erheer- Noormannen bj herhaling invallen gedaan in
achappj t0t 1189,waarna het ri
jk aan de Noord-Nederland ot'liever in het toenmalige

Hol
tenstanfen verviel.

De togten der Noormannen strekten uithet

Friesland,waaromtrentmenbelangrjkebjzonderheden vindt medegedeeld in hetgeschrift

land Rhos(Zweden)zichtevensOostwaartsuit, van J. .
fZ van .
#t)!#'
lIfd:pDe Noormannen in
en weldrahaddenzjdekustbewonersderO0st- Nederland (1834,2dIn)''.
zee,de Finnen,Eshthen enSlawen,schatpligN oort (ollvier van), een Nederlandsch
tig gemaakt;zj droogen hier den naam van zeeman en Ontdekkingsreiziger, leefde in
Varihqer ot'Waröyer.De Slawise'
he stammen het laatst der 16de en in het begin der 17de
ten zuidoosten van de Finsche Golt', door eeuhv en volbragtin dejaren 1598 t0t1601
burgertwist verdeeld, namen in de 9deeeuw

een togt rondom onzeaarde.De beschrjving
'
het besluit,om zich vrjwillig aan de heer- daarvan is te vinden in rDescription du peschappj derNoormannen teonderwerpen.Zj nible voyage fait autoul'de l'univers par Sr.
zonden daarvan berigtaan de Russische 'W a- Olivier dt
l Nort)d'Utrecht,ot
l sontdéduites
râger en noodigden hen uit, Om die heem ses étrangesaventtlres etc.(1602)''.
N oorw egen, Norge, in het Zweedsch
de drie broeders R'
ttrik, Sinens en Truwor, N orriye, is de naam van een zelfstandig ko-

schappj teaanvaarden.Deze,aangevoerddoor

gaven daaraan gehoor,en na den dood zjner
broeders werd R'
l
trik (8T9),die zjn zetelte
Nowgorod (Ilolmgard) vestigde, alleenheerschervan hetnieuwerjk,datden naam van
Rusland ontving en gedllrende 7 eeuwen aan
zjne nakomelingen onderworpen bleef. De
W arëgervormden een bevoorregtenkrjgsmansstand,die gedurig uitSkandinaviëversterking
ontving,de Chasaren tot Onderwerping bragt,
Kiew (Ki:nugard)veroverde en reeds in 865,

op 200 roeibooten de Dnjepratkakkend,over

de Zwarte Zee de Bosporus bereikte en Constantinopelbedreigde.Oleg en Igarherhaalden

diekrjgstogten tegenhetGriekscheKeizerrjk,
totdat de Keizera de vermetele zeeroovers
veiligheidshalvein hunnedienstnamen,waarna

ningrjlt! hetwelk met Zweden dool.denzelfden konlng w ordtgeregeerd.Hetligttusschen

57*59/ttuindesniis)en 71010/N.B.(deNoordkaapl) en heeft eene lengte van 1700 Ned.
mjl. Zjne ltusten zjn, zonder de talrjke
baajen in rekening te brengen, 2800 Ned.
mj1 lang en zjne oppervlakte beslaat5751
o geogr.mjl.MetZweden vormtNoorwegen
het Skandinavische Schiereiland, en wél
valzditlaatstehet westeljk gedeelte.Hetis
Overhetgeheelzeerbergachtigenonderscheidt
zich in het oosteljk gedeelte door breede
dalen en in hetwesteljk gedeeltedoorsmalle
zeeboezems Of fjorden. Meestalhebben de
bergen er afgeronde vormen en zj bezitten
het voorkolnen van eene golvendehoogvlakte,
waarin do dalen en fJorden zjn ingesneden.

zj,Baranyer geheeten,dedapperste benden
van het Keizerljk legervormden.Toen onder Ongeveer een achtste deel der oppervlakte
' zich hooger dan 1000 Ned.elboven
W ladimir de Groofe(880- 1015)hetChristen- verhett
d0m in Rtlsland w erd ingevoerd,verloren de
W ar:gerhunne voorregten en smolten zam en
met de Slawen.

den zeespiegel,en de gemiddelde hoogte van
het geheele land boven do zee is 490 Ned.

e1.Dientengevolge is er jlechtsweinig bouwMerkwaardig zjn voorts de zeetogten der land, terwtilmeer dan zjsne van den grond
Noormannenin hetnoordeljk gedeeltevanden door woeste gebergten, mûerassen en glet14*
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schers wordtingenomen. Het noordeljk gedeelte van Noorwegen is Finmarken, welks
oosteljkelanden,aanRuslandgrenzende,geene
aanzienljke berggevaartendragen,maarzacht
gloojende heuvels en barre hoogvlakten,
welke doordeNoordeljkeIlszeeworden bespoeld,terwjl dedalen van hetbinnbnland,
door groote rivieren (bjv.deTana)besproeid,

fjol'
d is kaal en eentoonig.Ongeveer op 63O
N .B., nabj de stadRöraas(600 Ned.elb0ven de zee) verdeelt zich het hoogland,en

terwjl eene aanzienljke bergketelltusschen
de beide rjken en tusschen deDal-enKlarae1f zuidwaarts voortschrjdt m aakt de waterscheiding, de rigting der ktlstvolgend,eene
kromm ing naar het zuidw esten en draagt er

zich des zomers dooreen weligenplantengroei t0t aan het meer Lesleverksvand den naam
onderscheiden.Ten westen van de Noordkaap van Dovretjeld,hoewelde inwonersdien beontvangen de bergen een tafelvormig voorko- paaldeljk geven aan hetgewest,datvanden
men (Nëringer) en dalen metsteile wanden grooten weg van Christiania naar Drontheim
terhoogtevan 200- 400 Ned.elplotseljk af doorsneden wordt. Dit gedeelte van het ge-

in zee.O0k hiervindtmenaanzienljkerivie- bergte is naar de oostzjde lager en minder
ren, inzonderheid de breede Alten, evenals woest, maar neemt naardewestzjde t0e in

de Tana wegens haren overvloed van zalm hoogte en woestheid, in den Snehâtta eene
vermaard.Aan haren oeverligtde vruchtbare hoogte bereikend van 1320 Ned.e1.I)e noor-

Altenstreek met hare fraaje wouden en wé1
bewerktebot
lwlanden,denoordeljksteBtreek,
waar koren groeit.Terwjloosteljk Finmarken metzjnegrootefjordendoorgeeneeilan-

deljke helling van Dovrefjeld is zeerlang en

door groote dalen geklootd. M eer westwaarts
vornlt de Driva,van den Snehëtta afdalend,
het Sunddal. De hoofdketen buigt zich hier
den beveiligd wordt! ontmoet men van de regthoekig zuidwaarts en ontvangt w eldra
Noordkaap af eene ellandenreeks.Aanvanke- den naam Van Langf
jeldene. Vanhier af

1jk heeft men er groote eilanden, zooals wordt de westeljke helling ingesneden door
Magerö met de Noordkaap,Seiland metden groote tjorden, die over een at
btand van
meestnoordeljkengletschervanEuropa?Sörö, 200- 300 Ned.mjl in hetgebergte doordrinIngö enz.)doch verder zuidwaarts heett men gen en grootsche landschappen vormen.Nadat
groote en kleine eilanden,die er den eigen- menreedsten zuiden van de Drontheilnt
jord
lkwekkende Stangvikst
jord en Sundaardigen Skjsrgaeld (Scheerengroep) vormen. de indrt
'tontmoet,volg'
tdefraaje,door
Hier heeft men de breede Altenflord,de dalsljord heet
Kv:nangsfjord en de Lyngent
lord (100 Ned. prachtige Alpenlandschappen omgeveneRomsmjl lang), die ten westen omzoomdwordt dalstjord,aan haar uiteinde de wateren ontdoor eene Alpen- en gletscberketen, welke
zich ter hoogte van 1500- Q000 Ned.el verheft. Met deze eindigt de hoogvlakte van
Finmarken. Daarna verheFen zich in Nordland veelvormige rotsgevaarten, door diepe
dalen en fjorden gekloofd. D it landschap,
waar de bergen 1000- 1800 Ned.elhoog zjn,
strekt zich over eenige breedtegraden zuidwaarts uit;de hoogste top is erde Sulitelma

vangend der Rauma, die door het woeste
Romsdal kronkelt,waar zich de toppen van
den Troldtinden 'en Romdalshorn ter hoogte
van 1600- 1900 Ned. el verhefen. Daarop

volgen de tjorden van Söndmore, omgeven
door gebergten ter hoogte van 1500 tot 2300

Ned.el,- dan de Nordfjord metwoestezjtakken,en de Söndtgord, - en daarna de
Sognet
gord, omringd door eene landstreek,

(1880 Ned. e1), met groote gletschers zich w elke den naam van Mogn draagt.H ier ver-

M n den grenzenvanZwedenverheFend.Nabj rjzen de hoogste en meest woeste berggede kustligt de groote gletscher Svartisell(65 vaarten van Noorwegen, te zamen m et den

Ned. mjlbreed en meer dan 1000 lang).Al- naam vanJotunl
jeldene(Reuzengebergten)beleen de westeljke helling van hetgebergte stem peld. D e gemiddelde hoogte der bergbehoort hier tot Noorwegen, daar de ooste- vlakte, waarop de toppen (tinder) zich verljke op Zweedsch grondgebied gelegen is. heFen, bedraagt er Omstreeks 1300 Ned.el.
Vaak is de binnenhoek der fJorden slechts Daar de sneeuwgrenzen hier ter hoogte van
20--30 en op ééne plek slecbts 15 Ned.mj1 1400 Ned.elgelegen zjn,zouden de bergvan de grenzen des rjks verwjderd. Men toppen er steeds metsneeuw bedekt wezen,
heeft hier: de Balst
jord,deMalangen-,Of0- z0o degloojingen nietz00glad en steilwaten-,Salten-, Raaen- en Vefsenl
jord. 00k ren.Intusschen bljfterdesneeuw op gerinhierligqen vpördekustonderscheidene,veelal gere steilten en in de kloven liggen,terwjl
groote ellanden,zooals:de groep derW esteraalen met Hindö en die derLofoden, welke
zich ver in zee uitstrekt. O0k de eilanden
onderscheiden zich door de grillige vormen
hunner gebergten.Men heeft er slechts korte,

men er onderscheidene gletschers ontmoet.

Dezegeheelelandstreek iseenebergwoestenj,
die slechtszelden door iemand bezochtwordt.
Meer dan 60 bergtoppen zjn er gemeten,en
deze zjn bjna allen hooger dan 2000 Ned.

maar veelal waterrjke kustTivieren.Ten zui- el. T0t de hoogsten behooren:Galdhöppigen
den van Vefsent
jord begint het vaste land (2560 Ned.el) en Glitretind (2550 Ned.el),
breeder te 'vorden; de bergen verminderen in beide in Gudbrandsdalen; zj zjn de hoogste
hoogte en het breede Namdal,waar de rivier berggevaarten van Noord-Europa en omgeven

NamsernaardenNamseë ordvloeit,vormteen doortalrjkebjnaeven z0ohoogerotstoppenj
overgang t0t de dalen, die in het breede, van welke som mige zelfs n0g gben naam draschoone bekken derDrontheimfjorduitkomen. gen.In he*westeljk gedeeltederJotunfjelHier liggen vruchtbare en goed bebouwde dene verrjst de woeste groep der llorunger
streken.Hetland aan dewestzjdevan deze (2000-2500 Ned. el).Van de Sognefor; af
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dringen onderscheidene dalen diep in de bergstreek,inzonderheid het Aardal,eene woeste
rotsvalloi,wierinwonersgestadig doorsneeuwvallen worden bedreigd. Verder westwaarts,
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hoogte van Q50 Ned.e1.Van Thelemarken af
heeft men 5 groote dalen,die hunne wateren
naar de lage, vruchtbare boorden der Chrig-

tianiat
jord voeren; men heeft er de Numetusschen Sogn, Söndflord en Nordf
jord, is dalen metde rivier Laagen,de Hallingdalen,
het berggevaarte over eene lengte van 90 en de Valdres met de Bâgna, de Gudbrandeene breedte van 80 Ned.mj1meteetlwige dalen en hetOsterdal.Zj dalen bj dewasneeuw bedekt en draagtden naam van J0s- terscheiding van het gebergte af als kleine
tedalsbrâen,zich ter hoogte van 1600 Ned.el beken,maar worden allengs wjder,zoodat
verheFend,terwjlde onderranddergletschers ztjnabj dekustdebergendoenwjken.Deze
slechts 130 Ned.elverrjstboven de zee en Oosteljke dalen, die van de westeljke aanslechts 3 Ned. mjlvan deze verwtjderd is. merkeljk verschillen,dragen gezamenljkden
Deze gletschers, waaronder zich 24 groote naam van hetOstentbldske Norge (Noorwegen
bevinden, vullen er verscheidene dalen.Ten ten oosten van de bergen) en vormen md de
zuiden van de Jotunf
jeldene draagt de hoog- westeljke streken t0t aan Lindesn:shetSönvlakte van het binnenland met hare toppen denf
leldskeNorge.Deoverigegedeeltenheette
leldskeNorge,waarden naam vanFillefjeld.DeSognefjord zelve meninoudenttldNordenf
verdeelt zich in onàerscheidene taiken,van van de zuideljke laùden thans gewoonljk
welke de Nâröfjord,deFjërlandsfjord en de W estenf:jeldske Norge genaamd worden. In

Lysterf
jord meriwaardig zjn. Verder zuid- Söndenfleldske Norge hebben de rivieren,van

waarts ligt eene breede bergstreek,wiermiddenste gedeelte uit hetvruchtbare landschap
Vosz bestaaten in hetzuiden aan den Hardangerf
jord grenst. De oorden,welke deze 0mlangergenaamdengeljken
geven,worden Harf
op Sogn. In hetbinnenland heeftmen er de
hoogvlakte Hardangervidda, het in nporden

welke de Glommen in Osterdalen de voor-

naamste is, eene aanmerkeljke lengte en
vormen in hare verwjdingen gedurig meren.
Hetgrootstemeer,Mjösen genaamd,ontvangt
de wateren derLaagen en heet bj eene betrekkeljk geringe breedte eenelengtevan 99
Ned.mtll. Zjne oevers zjn gedeelteljk laag

grenzend aan dengletscherHallin:jökulenaan en vruchtbaar,inzonderheid in hetzuidoosten,
de rotswanden van Hallingskarven.Ten westen

waar de vlakten van Hedemarken zich uit-

van deHardangert
lord,ogdevanbovenehbne breiden. De rivieren vormen er voorts ondervlakte van een schierelland, aan 3 zjden scheidene watervallen (bjv.de Glommen den
door genoemde fjord en 2 harer zjtakken 21 Ned.elhoogeSarpfosz),dieallenveelwater
omgeven, bedekt de Folgetbngletscher eene
uitgebreidheid terlengte van 60 en terbreedte
van 12--46 Ned.mjlenbezorgtdenaanschouW er, die er zich in de nabjbeid op zee bevindt, een indrukwekkendtafereel.Ztjneijs
h ter hoogte van 1d00
toppen verheFen zic'
Ned. el, en de benedenrand van het eeuwig
ljs verheft zich 300--1000 Ned. el boven

aanvoeren, maar niet zo0 hoog zjn a1s de
watervallen in Telem arken en de westeljke

dier florden ligt eene sleehts zelden afgebrokene reeks van eilanden, w elke ook het
gewest Ryfylke rondom de Bömmelfjord beveiligt. Ryfylke is over hetgeheel lager dan

jaarljkse,
hewarmtevan + 70C.,en zelfsaan
de Noordkaap bedraagt deze + 20C.en bj

de oypervlakte der zee. Vöör de mondeu

Hardanger, maar bezit in de Lysefjord een

streken w elke eenehoogtebereikenvan 150-

190 Ned.el(bjv.de Vettisfosz in Sogn,de
VöringfoszenRingedalsfosxinHardanger).Hetklimaatvan Nooreregenisinvergeljking
met andere landen, die op dezelfde breedte
gelegen zjn,ongemeen gunstig.De kust van
Lindesnss t0t Statt heeft eene gemiddelde

Christiania 5,20C. De hoogste temperatuur,
te Christiania waargenom en,is + 32OC.Aan
de w estkustisdehoeveelheidregenzeergrootq

der meest woeste gedeelten van ie Noor- zj bedraagtaandenoordeljkehellingvanhet

weegsche kust. Vanhier af verandert het Jostedalsbl'ëen zelt's 2 Ned.ely.doch te Chrislandschap aanmerkeljk.De eilandenrj neemt tiania slechts 538 en in Gudbrandsdal 363
een einde en de golven der zee beuken m et Ned. streep. De appelboomen groeilen er t0t
volle kracht de kustvan Jâderen.Ditlaatste 65010/N .B., de pereboomen t0t63352/N. B.,
is, evenals het daarop volgend Lister,eene de pruimeboomen tot 64ON.B.,de kerseboolange, niet zeer breede vlakte, waaracbter m en t0t 63035'N.B.enz.
zich niet zeer hooge bergen verheFen. De
Onder de bronnen van bestaan bevindt er
daartusschen gelegene dalell zjn door de na- zich de landbpuw op een lagen trap van onttuur zeer karig bedeeld;slechts het Sâtersdal wikkeling. Zjne voortbrengselen voorzien
met de groote rivier Otteraaen heefter eene slechts i11sommige districten in de behoeften

aanzienljke lengte.Tn diestreek ligtLindes- der bewoners,zoodatereenaanzienljke innss, het zuideljkyte punt van Noorwegen. voer van levensmiddelen plaat: heef't,vooral
Verder westwaarts heeft men weder eilanden

uit Denemarken,Zweden,Rusland,Pruissen

vôôr de kust, terwjl.
de bergen steedslaag en Hamburg.In 1875 bragt men ervooreene

de van 25 millioen gulden aan graan.
en kaalbljven.Allengsçaat deze lage berq- waar
vlakte over in de door dlepe kloven geschel- Vlas, hennep en hop w ordt er w einig verdene bergen van Thelemarken,w aardekegelvormige Gausta zich ter hoogtevan1890Ned.
el verheft. Tusschen de bergen heeft men er
in alle rigtingen dalen metrivieren en lneren.

bouw d, maar tot ver in hetnoorden komen

erdeszomersallerleiwildebessent0trjrheid.
De hellingen der bergen zjn e1'gedeelteljk
met gxas begroeid,maar alleen in het zuiden

De Kvxnna vomnt er den Rlukanwatervalter des lands heeft men zich toegelegd op het
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bezorgen van hooilanden. Het voornaamste feljk, maar het jzererts kan er wegens
voortbrengsel van het plantenrjk iser hout, gebrek aan steenkolen nietgoedkoop genoeg
dat als het belangrjkste uitvoerartikel naar uitgesmolten worden. Voorts geeft de bodem

Engeland, Frankrjk, Nederland en Dene- er: nikkel, chroom, molen-en sljpsteeneny

m arken wordtingesclleept?vooral uitDram- leisteen, graniet, druipsteen,kiezel,apatiet,
men,Christianiaen Frederlksstad.Tntusschen meerschuim ,eement,kalk,potkleienz., als-

bewjst de sterke invoervansteenkolen,dat 0ok turf.- De nijverheid heeft er n0g geen

hoogen tra'
p van àloeibereikt;toch zjn er:
770 houtzaagmolens, 400 korenmolens, 50
brandstof.Dewoudenbestaanerhoofdzakeljy br
uit denneboomen, vermengd met berke-, ouwerjen, 64 tabaksfabrieken,14 zeepfamen niet genoeg heeft a'
an de inlandsche

iepe-, essche-, elze- en elkeboomen. D eze brieken,31katoen-envlasgpinnerjen enwelaatsten groejent0taan Drontheim.O0kheeft verjen,47 touwslagerjen,161 lootjerjen,6
men hier en daarbeukenbosschen,terwijlmen papierfabrleken,5 glasblazerjen,205 pottein hethooge noorden berkenwouden aantrett. bakkerjen,57 traankokel
'jen en 22mechaVool'ts is er de veeteelt eene bel
angrjke bron nische werkplaatsen. Vooral bloeit er de
vanbestaan;menvolgtdaarbgdeZwitsersche scheepsbouw ; in 1870 waren er 127 scheepshandelwjze en brengtdeszomersdekoejen timmerwerven metbjna 5000 werklieden,en
op devettebergweiden,waarzj uitmuntende in 1870- 1874 werden er 1153 zeeschepen,
melk geven, waartlit boter en kaas worden behalve een groot aantal jagten en booten

bereid. 00k op de eilanden aan de westkust, gebouwd.
waar de sneeuw zelden langer dan een paar

Veelbelangrjkerdandefabrieknjverheidi:
dagen bljftliggen,isdeveeteeltvanbelang. er handel en scheepvaart.lletbinnenlandsch
Hier houdt men de schapen den geheelen verkeer w ordt er bevorderd door de lange
winter in de weide. In 1875 had men in kusten methunnetalrjke t
lorden en uitmun-

Noorwegen 152000 paarden,ruim 1 m illioen tendehavens,zoodatereeneregelmatigestoom stuks runderen,1681000 schapen,323000gei- bootverbinding bestaatvan alle zeesteden van
ten en ruim 100000 zwjnen.Voorts waren deZweedsche grenzen aftotaan deRussiscbe
er in 1865 bjna 102000 tamme rendieren. Ilszee.Voortsheeftm en erbevaarbarerivierenj
Toch is men er niet voldoende voorzien van meren en kanalen, alsmede onderscheidene
dierljk voedsel.Vopr de Laplanders is het spoorwegen,zooals:van Christinia naarEidsrendier alles. Tn het wild beef't men er:den vold, langs de Glommen over Kongsvinger
eland, het rendier, herten? beeren,wolven, t0t aan de Zweedsehe grenzen, van Ham ar

vossen,lemmingen,hermelljnen,otters,mar- aan de Mjösen naar Koppai
ng in Osterdalen,
ders,hazen,wezelseneekhorentjes,benevens van Drontheim naarRöraas,en van Christivelerlei gevogelte. De vangst van zeehonden

ania naar Drammen,Kongsberg, het Kröde-

is er op de kust van geringe beteekenis. renmeer en de RandsfJjord. Die spoorwegen

Daarentegen is er de vlsse,
herj van Kaap hebben eenegezamenllkelengtevan700Ned.
Lindesnës langs de westeljke kusttotaande mtjl,terwijlnog vele andere in aanbouw zjn.
Russische grenzen van het grootste belang; De telegraafdraden hadden erm etden aanvang

men schat het aantal kabel
jaauwen, dat bj van 1876 eene gezamenljke lengte van 6473
de Lofoden in het voorjaar door 18000 vis- Ned.mjl.De handel met het btlitenland is
schers gevangen wordt, op 20 millioen. In

er zeer druk en neem taanhoudend toe.De

Finmarken worden desgeljks ieder vooljaar voornaamste uitvoer-artikels bebben wj reeds
10 tot 18 millioen door 15000 visschers ge- genoemd, en tot de invoerartikels behooren
vangen, en aan de kusten van het am bt vooral: koloniale waren, wtjn en sterke
Romsdal 3 t0t 5 millioen. Van niet minder dranken,spinbarestoFen,m anulàcturen,steenbelang was tot 1870 in het vooqjaar de ha- kolen,xuw en halfbew erktmetaalenbew erkt
ringvanqst; in 1860 gafdeze werk aan bjna metaal.Yan 1871- 1874 vielen er Jaarltjks
34000 vlsschers in 7642 vaartuigen,doch in

12711 schepen binnen. De waarde van den

de laatste jaren hebben de haringen er zich invoerin 1874 werd gesehatop 124 enflievan
niet op de kust vertoond.Voorts vangtmen

den uitvoer op 81 millioen gulden.Hetver-

ermakreelen,diein jsvooralnaarEngeland schil tusschen die 2 gommen wordtrjkeljk
verzonden w orden, en zalm en vindt men er aangevuld door de opbrengstderscheepvaart,
in menigte in alle rivieren. O0k vangtmen daar Noorwegen eene koopvaardjvloot heeft
ereenigesoorten van haajen,uit wierlever van 7664 vaartuigen,de grootste na Engeland
traan wordt gekookt. De waarde van uitge. ende VereenigdeStaten,terwtjlhetinverhouvoerden visch in 1874 werd geschat op 20 dingt0thetaantalinwonersverrewegdemeeste

millioen gulden. - Hoogst belangrjk is er
voorts demjnbouw,die vooralzilver,koper,
jzerenkobaltlevert.Dezilvermjn teKongsberg,in 1623 ontdekt en aan den Staat toebehoorend,leverde van 1841- 1870 eene jaar-

schepen bezitvan alle rjken.Oeruimen tjd
wasBergen de belangrjkste koopstad; zjis

echterin onze eeuw overvleugeld door Christiania.Tntusschen heerschtero0kinalleandere
zeesteden een drulthandelsverkeer.Noorwegen
ljksche winst van gemiddeld316000 guiden. heet'tsedert 1877 metDenemarken en Zweden

Van de kopermjnen, hoofdzakeljk in het hetzelfde muntstelsel (zie onder Mnntj. De
noorden des lands gelegen,is Röraas de be- eenheid van lengtemaatis er de el,diegeljk
langrjkste, doch hare opbrengst is in den isaan,0,6275 Ned.el,van deinhotldsmaqtde
laatsten td
'd verminderd, evenals die der pott: geljk aan 0,9653 Ned.kan,en van het
jzermjnen. Het Noorsch jzer is voortref- gewlgthetpondjgeljk aan 0,4984Ned.pond.
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Het metrieke gewigtstelsel zal er echter in lring van de beide mjnsteden KongBberg en
1880 worden ingevoerd.
Röraas waren er t0t vöôr korten tjd geene
Hetaantalinwonersiserindelaatste50'1steden in het binnenland;eerstin de laatste
Jaaraanmerkeljktoegenomen.Hetbedroegin ijaren,na hetaanleggen van bruikbarewegen
1815 rtlim 885000 en was in 1876 geklom- en het Openen van stoombootvaarten op de
men t0t 1817000. De eigenljke Noren zjn groote meren,zjn hier.en daar vlekken t0t
met de Denen en Zweden van denzelfden
stam en in het algemeen welgemaakt en

dellrang van koopsteden verhoogd.De merk-

waardigstesteden vanNoorwegbn zjn:Chrissterk. Zj hebben eene middelmatigelengte, tiania met77000(met devoorsteden 100000)j
een lang,gevuld gelaat,en een zwaar been- - Bergen met 39000, - Drontheim met
2000,- Stavanger met20000,- Drammen
derengestel;zj zjn matig,werkzaam ,stout- 2
moedlg, eerljk, dienstvaardig en gastvrj, met 19000j - en Christiansand met 12000
beminnen hun vaderland en zjn ;er op hunne inwoners.
De staatsregeling van Noorwegen berustop
vrgheid. Zj zjn uitmuntende schutters en
goede soldaten,maar n0g betere zeelieden en de grondwet van 17 Mei1814,aangenomen

vrj zeker de beste loûdsen dergeheele wereld.Bovenal ztqn de kustbewonersvoortreffeljke visschers.Hetmeerendeelderbevolking
wjdt'zich aan den landbouw ;men heeft er
grondbezittersen pachters,die op afzonderlt
jk
gelegene hneven gevestigd zt
ln.Daarenboven
zjn er 70000 keuterboeren,die land van de
eigenaxen in hunrhebben en hiervoordiensten

en bekrachtigd bj devereeniging van Noorwegen met Zweden den 4den November1814
door koning Karel XIII, voorts op de des-

geljksalstoen aangenomeneZweedscheopvolgingsbepalingen van 26 September 1810 en

eindelijk op deRjksactevan 1814.Degrond-

wet beef
'
t er een democratisch karakter en
huldigt in m onarchale vormen een schier

bewjzen,en 25000 arbeiders,dieenkeleene republikeinsf!h bostuur.Noorwegeniseen vrj,
woning, maar geen land in gebruik hebben. zeltbtandig en onafhankeljk,maarmvltZweGeen boerheeftereen geslachtsnaam,terwjl den onder denzelfden Koning vereenigd rjk.
hj bjden doop enkeleendoopnttam ontvangt, D e uitvoerende magt is in handen van den
waaraan hjdien zjnsvadersmetaanhechtlng Konirg , die met ztjn 18dejaarmeerderjarig
van sön (z00n)ofsen toevoegt.Daarbjdraagt wordten onschendbaaris,terwjldegeheele
hj echter den naam zjner hoeve.Hetgevoel verantwoordeljkheid rust 0? de raadslieden
van vrtjheid en ollathallkeljkheld,alsmedede der Kroon. Deze,welke zjn Staatsraad uitdemocratitehe stsatsinrigting veroorzaakt er maken, kiest hj uit de burgers van N00reene levendige deelnenlillg aan de openbare
zaken.De aloude nationale kleederdragten in

we
gen,die den 30Jari4en ouderdom bereikt
hebben. De Staatsraad ls zamengesteld uit 2

de verschillende Oorden zjn nagenoeg ver- staatsministers en althans 7 (thans 9) staats-

dwenen, en de bevolking der groote plaatsen raden. ook kan de Koning een onderkoning
onderscheidtzich nietmeervandiederbuiten- benoemen, die gedtlrende zjne afwezigheid
landsche stedl
an.De sc,
hrtjftaalkomterovereen inztjn naam lketvooxzitterschap indenStaatBmethet Deensch,dott
h de taalderlandlieden, raad bekleedt, doch alleen aan den Krooninzonderhpid in afgelegeneoorden,nadertsterk prins kan die waardigheid worden opgedr>
het oud-Noordsch.Behalve de eigenltjke Noor- gen. Eén van de staatsministers en 2 staats-

wegers hecftmen in de noordeljke gewesten
de Finnen (aldaar Kvoâner geheeten),die uit
Finland derwaarts zjn getrokken en zichmet
den landbouw bezig houden,en de Lappen,
die in de rendierentbkkerj en in de visscherj

raden moeten zich steeds in denabjheid de8
Konings bevinden, wanneer deze buiten
Noorwegen vertoeft4 de ovexigen vormen
onder het voorzitterschap van den anderen
staatsm inister of van den onderkoning de

htln onderhoud zoeken.De eerste telden ech- Koninkljke Noorweegsche regéring te Christer in 1865 sleehts ruim 7600,en de tweede tiania en bestuxen de binnenl
andsche aangeiets meer dan 17000 zielen. Eindeljk heeft legenheden. Te voren kon de Koning o0k
m en er nog eenige honderden om dolende Tar- een stadhoudel. benoemen , m aar ditambtis
taren.HetaantalIsraëlieten is er zeer gering. in 18;3 v00r goed opgeheven. De Koning
De Noren bevinden zich op een hoogen kan den oû1.10g verklaren,vredeenverbindtetrap van ontwikkeling; nagenoeg ieder kan nissen sluiten en heett het opperbevel over
er lezen en schrjven, en er zjn geleerde de Noorweegsche land-en zeemagt,doch tot
Noren op elk gebied van wetensehap, ter- een aanvallenden 00xl0g is de toestemming
wjlvelen zich 001t als kunstenaars onder- der Storthing noodig! om over leger en
scheiden. Men heeft eene rjk begiftigde uni- vloot te kunnen beschlkken.De Koning beversiteit te Christiania (gesticht in 1811), noemt alle ambtenaren en kan naargoedvin16 geleerde en reaalscholen,39 hoogere bur. den de leden van den staatsraad,het ondergerscbolen en een jaarltlks toenemend aantal geschikt personeelder regérinq,de hoogste

(omstreeks 1600)volksscholen.0ok ontbreekt geesteljkeen burgerljke waardlgheidsbeklee-

het er nietaan kweekscholen voor Onderwjl- ders, alsmede de hoofdoëcieren en vestingzers, vakscholen, boekerjen,muséa,weten- kommandanten ontslaan, terwjlandereambschappeljke genootschappen enz.Erverscllj- tenaren niettegen hun wi1zonder onderzoek
nen 178 dagbladen en tpdschriften,en 70 van

en veroordeeling afgezet kunnen worden.

deze komen te Christiania in hetlicht(1876). Eindeljk kan de Koning verordeningen uitD e m eeste steden,wieraantaltbans ruim 40 vaardigen omtrent handel, in en uitvoerregbedraagt, liggen aan zee,Ja,met uitzonde- ten t njverheid en polieie) doeh deze mogen
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niet in strjd zjn met de grondwet en de in of zendt het gewtlzigd of onveranderd
door de Storthing vastgestelde wetten; 00k nogmaals naar de Lagthing,en wanneer deze
gelden zj slechts t0t aan de eerstvolgende het wederom verwergt, komt de geheele
Storthing,welke de bevoegdheid heeft Om ze Storthing ter eindbesllssing bjeen; t0t het
op te heFen. De erfgenaam van den troon aannemen van een voorstel worden echter
voert,indien hj dezoon isvan den regéren- Gdeder stemmen vereiscbt.De Koning kan
den Koning, den titel van kroonprins, en de bekrachtiging van een besluitderStorthing
heeft na het voleindigen van zjn 18deJaar weigeren; doch wanneer telkens nieuw gezitting in den Staatsraad,doch geene8tem en kozene Storthings tot 3-maal t0e datzelfde
00k geeneverantwoordeljkheid.IsdeKoning besluit qenomen hebben,wordthet00k zonafwezig, of bj zjn dood de troonopvolger der Konlnkljke sanctie als wet beschouwd.
minderlariy,dan treedt de naaste en tevens De beraadslagingen van de beide afdeelingen
meerdexjarlge prins van den bloede als voogd der Storthing zjn in den regel opanbaar,
en bestuurder op, en bj het ontbreken van doch de leden van den Staatsraad nemen

zulk een persoon vereenigen zich de N00r- daaraan geen deel.Alleen Noorweegsche burweegsche en Zweedsche Staatsraad, om te gers kunnen er staatsambten bekleeden.NieZamen de Storthing in Noorwegen en den mand wordt voor de regtbank geroepen dan
Rjksdag in Zwedenbjeen teroepen,en t0t volgens de wetj niemand gestraft dan door
aan het tt
ldstip,waarop devergaderde ver- een vonnis,niemand in hechtenisgenomen en
tegenwoordigersvan die beide Rjken een be- gevangen gehouden dan volgens de wet.De

stuurten behoevevan den minderjarigeinge- drnkpersiservrj;privilegiën,monopoliënen
steld hebben,staat een Raad,uiteen geljk erfeljkeregten mogennietwordentoegekend.
aantal leden van Noren en Zweden be- Deerfeljkeadeliserin 1821afgeschaft.
staande,aan het hoofd der zaken.Bj het DebinnenlandscheaangelegenhedendesRjk:
uitsterven van het Vorsteli
jk Huis in de man- worden behartigd door de regéring te Chrisneljke ljn kiezen deStorthingendeRjksdag tiania, en de werkzaamheden ztjn verdeeld
tegeljk eene nieuwe dynastietenmogtdeze over 7 departementen,ieder met een lid van
n hethoofd.Noorwegen is
keuze verschillend zjn, dan komen 36 afge- den staatsraad aa'
vaardigden uite!k rjk te Karlstad bjeen en verdeeld in 20ambten(54voogdjen)en ieder
doen zonder beraadslaging bj eenvolzdige ambtwordtdoor een ambtman bestuurd,bemeerderhoid van stemmen uitde beide voor- halve Christiania en Bergen, die ieder een
gedragene trooncandidaten eene beslissende stedeljk bestuur hebben.Aan hethoofd van

keus.Dewetgevende magtisbj deStorthing elke voogdj staateen voogd.In eerstenaanen den Koning.De Storthing verggdertjaar- leg wordt er regt gesproken in elke sta;

ljks te Christiania op den eersten werkdag door den stadsvoogd (in Christiania door een

in Februarj,terwjldeKoning00k opandere
tjden eene buitengewonevergadering kan beleggen. De leden der Storthing ofde volksvertegenwoordigersworden voor den tjd van
3 Jaargekozen,en wel37uitde koopsteden
en 74 uit de landeljke districten,door eene
trapsgewtlze verkiezing.In elk pastoraat van

100 stembevoegden w ordteenkiezerbenoem d,
en in e1k districtxuiezen deze de volksvertegenwoordigers. Benoembaar tot volksvertegenw oordiger is elk stem geregtigd burger,

stedeljk regtscollegie) en op het land door
den sorenskriver (gezworen schrjver),diein
de verschillende plaatsen van zjn district
Jaarljks 2- of3-maal zitting houdt.Men appelleert naar de geregtshoven te Christiania,
Christiansand,Bergen en Drontheim ,en van
deze naar het hooggeregtshofte Christiania.

Talrjke ziekenhuizen worden er op kosten

van den Staatonderhouden,en men heefter
ook goed ingerigte krankzinnigengestichten.
Gemeentebesturen wordenerdoorkiesbevoegde
ingezetenen benoemd. M et betrekking t0t de

die 30 Jaar oud is en de laatste10Jaarin
het rjk gewoond heeft,en stemgeregtigd is kerkeljkeaanrelegenhedenisNoorwegenverieder onbesproken burger, die zjn 25ste deeld in 6 stlften; aan het hoof; van ieder
levensjaar bereikt en 5 Jaar in het rjk ge- stiftbevindt zich een bisschop,diehetopzigt
woond heeft en daarenboven ambtenaar is of heeft over de geesteljkheid,over het ondergeweest is,t0tdegrondeigenaarsbehoort of wjsen hetarmwezen.onder de bisschoppen
landen voor langer dan 5 Jaar in huur heeft,
of koopman is en illeene koopstad huis en
grond bezit ter waarde van althans 150 speciesdaalders.Zoodra de Storthing geopend is,

staan de (77) proosten, en onder deze de
pastoorsen kapellaans.Aan depa8torieënzjn
gewoonljk uitgestrekte bonw- en weilanden

en bosschen verbonden. De Evangelisch-Lu-

benoemt zj een vierdevan hetaantalleden thersehe godsdienst is die van den Staaten
totdeLagthing,terwjlde overigendeOdels- wordt door de overgroote m eerderheid der

.

thing vormen. Ieder wetsontwerp, van de bevolking beleden, m aar er heerscht eene
regéring of van één der volksvertegenwoor- volkomene vrjheid van godsdienst. De geldedigers afkomstig,moeteerstbj deOdelsthing ljke toestand des rjks iszeerbevredigend;
ingediend worden; neemt deze het aan, dan in 1875 bedroegen de inkomsten van den
wordt het naar de Lagthing gezonden, en Staat omstreeks 17 millioen gulden,de uitgakeurtdeze het goed?dan kan de Koning het ven ietsmi
nder,en destaatsschuld32% mil-

door zjne bekrachtlging tot wet verhefen. lioen. De zaken der land- en zeemagt zjn

StemtechterdeLagthing hetvoorstelaf, dan door een besluit der Storthing van 20 April
zendt zj hetmethareaanmerkingen aan de 1866 en door eene uitbreiding daarvan in
Odelsthing terug.Deze trekt nu hetontwerp 1876 'geregeld.Het leger te lande besta&t qit
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750 oëcieren en 12000 onderoëcieren en
manschappen!wier aantalop voetvan 00r10g
t0t 18000 klimt, - voorts uit landweer en
landstorm , en hetleger ter zee uit2000,in
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Mn zi
lne Jongere zonen vorstendnmmen
toegekend maar na zjn dond beroofde Erik
zt
jne broeders en vasallen van hunne regten
en maakte zich gehaat d00r zjne wreedheid.
oorloguit3500man.Allemanneljkeingezete- Daarom riep de Jarl 8%-4 in 935 een 0nen

nenzjnna hetvoleindigenvanhet19delevens- wettigen zoon van Harfager,nameltjk Hakon
Jaardienstpligtig,eneenbepaaldaantalwordt I de Goede,die in Engeland aan hetH0fvan
d00r loting voor de dienst aangewezen, 50 xifâzl.
sfcl was opgevoed, naar Noorwegen,
t0t 90 dagen geoefend en komt vervolgens waar bj t0t koning werd Mitgeroepen..
E6k
ieder jaar 30 dagen 0p.De vloot bestaat vlugtte paar de orkney's,toen naarEngeland
enkeluit stoomschepen en we1uitQ fregatten en sneuvelde in 941 bj Brunaburg.Hakon
(met78 stukken),3 korvetten (met36 stuk- veroverde W enneland,Helsingland,en Jemtken),8 monitors(met8 kanonnen),5 stoom- land en trachtte - doch te vergeefs- aan
kanonneerbooten en een aantalkleine kanon- het Christendom ingang te verschaFen ill
neerbooten, te zam en 31 stoombooten met Noorwegen. Ook oorl
ooqde hj voorspoedig
2750 paardenkracht en 136 kanonnen. De tegen den Deenschen konlng Harald Wlctw'?z)-

vestingen van Noorwegen zjn van weinig be- tand,die den zoon vanErl'',nameljkSarald
lang, en het rtjkswapen is een gekroonde 11 Graafel(Graauwvel),ondersteundhad,doch

leeuw o? een rood veld metde strjdbjlvan stierfin961ophetslagveld,waarnadezeRarald
den heillgen Olaf De vlag isrood en door den troon beklom.Hj nam wraak op Siwqurd,
een donkerblaauw ,m etwitte zoomenvoorzien
kruis gevierendeeld.

maar werd zelt in 962 op aansporing van
Si-quvds zoon Hakon gedood, waarna deze

W j vinden Noorwegen onder den naam

koningwerd.Aanvankeljk washjvasalvan

van Nerigon en wela1s een groot eiland het Denemarken en eerst in 975 kon hj zich
eerst vermeld door Pliniqs. In de 4deeeuw losmaken van deze heerschaypt
l.Hj roeide
echter had men reedseenemeerjuistevoor- het ontluiltend Christendom u1t,maakte zich

stelling van ditland als hetwesteltik gedeelte gehaat door geweld en zwelgerj en werd
van het Skandinavische Schiereiland, en in door een dienstknecht vermoord (996). Om-

de 6de eeuw kende men het t0top omstreeks streeks dien tjd landde Olaf I Trygrc.
:ps,
70ON.B. Het droeg den naam van Norveger een achterkleinzoon van HaraldA'
lrfl.
ger,in
of Noreyn,de Noordeljke W eg OfNoordeljke Noorwegen en werd er t0t koning uitgeroeHoek.De inwoners van dat land waren Ger- pen. Hj verhief het Christendom t0t heerm anen en vorm den een arm volk van llerders, schende godsdienst en Btichtte in 996 de stad
visschers en jagers,voor w ie de oorspronke- Nidaros (Drontheim). De verdrevene zonen
ljke ingezetenen, de Finsche stam der van H akon echter wekten Sren,koning van

Lappen , de wjk hadden genomen naar het Denemarken, en Olaf,koning van Zweden,
binnenland Of naar het noorden.Zjstonden op t0teen oorlog tegenNoorwegen.Olafvan
onderde heerschappj van erfeljkekoningen, Noorwegen bood geruimen tjd tegenstand,
die zich als nazaten van Odln beschouwden, doch stortte zich eindeljk uit wanhoop in
en vankrjgshaftige edelen (jarlen),dieallen zee (1000).Nu werd Noorwegen verdeeld en
onderworpen waren aan de thing of vergade- onder de heerschappj geplaatstvan Erik en
ring van allevrjemannen.Vrjelandbolwer: k%t,en, zonen van Hakon, waaraan evenwel
vormden er de kern der bevolking,en krjgs- reeds in 1017 een einde w erd gem aakt door
gevangenen werden er als slaven gebezigd. Olaf de .
/.
f'
dïlùd.Deze,een afstammelingder
Het land leverdegeen voedselgenoeg Op voor

voormalige koningen, m aakte gebruik van

zjne bewoners, zoodat deze zich naar de een oorlog,dien Knoet,koning van Denem ar-

kust begaven, onderling oorlog voerden en
vervolgens als Noormannen eeuwen lang de
E uropes
'che stranden teisterden. Toen de
Noormannen zich in gunstiger gelegen oorden
vestigden, verminderde de bevolking in Noor-

ken, met Enaeland voerde,om de Denen te
verslaan, verbond zich m et Zweden en ver-

brak het vreemde juk.Daarop heroverdehj

de Orkney's,de i'aröeren Ilsland,regelde
de binnenlandsche aangelegenheden en zocht

wegen, en eerst omstreeks 600 k0n Olaf het Heidendom te vernietigen. Toen Knoet
met een leger naderde, om zich w eder van

7'
r#fe/'
l,een telg van hetZweedschevorstenhuls,na zjnevluytnaarNoorwegenalhier Noorwegen meester te maken (1028), nam

een onafhankeljk kanlngrjk stichten.Jutland
en Sleeswjk werden nu veroverd,en Olaf'
s
zoon Halfdan Abifldl (640- 710), alsmede
diens zoon Eystein Frdfr (700- 720) breidden
de grenzen des rjks uit.Halfdan deZ'
lnrf:

Olaf de vlugt naar zjn zwager,den Russi-

schen grootvorst Jaroslaw, en keerde toen,
doorde Zweden ondersteund,naarNoorwegen

terng, maar werd bj Sticklestad door de
Denen overwonnen en gedood (31 Augustus
(841-863) legde de grondslagen voor de 1029)en na zjn dooda1seen heiligevereerd.
koninkljke magt door de afzonderljke k0- Knoet benoomde zjn zoon k%wend t0t stadningen,stamhoofden enjarlen aanzjneheer- houderin Noorwegen,doch deze maaktedoor
schappj te onderwerpen,- een werk,het- hardvochtigheid en wreedheid zoozeer de 0nwelk doorzjn zoon Harald Harjayer (860- tevredenheid der ingezetenen gaande,dat in
930) werd voortgezet. Onder zjn bestuur 1035Mayn'
asIdeGoede,eenzoonvanOlafllj
trokken vele onteveredenen naar elders (zie door de Noren teruggeroepen werd.Hjkwam
(Noormannen).A'
crcltf had ztin Oudsten zoon en herstelde de onafhankeljkheid: Ja, na
Rrik zlodyal(Bloedbjl)totopvolgerbengemd den 400d van den Deenschen konlng Har-
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daknod beklom hj 00k den Deenschen troon, dre6fhen.Hjoverleedin1202,endevolgende
maar sneuvelde 0P Seeland in 1047.Laqtst- koningenbehoord6n t0tzjngeslacht.Zjnzoon
gemelde heef't aan Noorwegen een wetboek Hakon ITr werd in 1204 door zjne stiefmoe-

geschonken. Hij werd opgevolgd d0or zjn der vergittigd,- en zjn 4jarigeneefO$If-

o0m Harald IiI S'
tzr#v'c/
O ,die in 1054 de torm , de naaste erfgenaam van den troon,
stad Opslo (Christiania)stiphtteenvoorspoetlig

werd doorde eene partjt0tkoning uitgeroe-

tegen Denem arken oorloogde,doch in Enge- pen? terwjleene andere hare stem gafaan
land, in den slag bi
ltldg ,die zich voor een zoon van
.j S
trawfordbridge(1066) Evljng ,sï/t'ew/
s
neg
uv
.T,
Hjdi
wt
rd
enOl
da
o
Ma
ne
wl
ndef
ez
jnve
brva
oeng
der
Jorzilnzoon M ayn'tts Tr uitgaf. Toen Guttorm in 1205
III Kyrre overleed,wilde zjn voogd Hakon Galen zich

(de Vreedzame) t0t mederegent koos,doch van de heerschappj meester maken, maar
reeds in 1069 overleed. Olaf stichtte daarop moest haar afstaan aan Guttorm'
u Jongeren
Beraen,bevorderdedenhandelenondersteunde

broeder Ihqe I1. Dt'ze tot 1217 regérend)

degeestelt
lkheid.Op hem volgde zjn onwet- moest een harden strtjd voeren tegen Phillp,
tige zoon M aynus II1 WJr-/'
O/,die zich in den koning der Kromstaven.Op hem volgde
1095 weder van de Hebriden en orknel's een kleinzoonvan k
%verrir,nameljk Hakon F
meestermaakte,erzjn zoon Siqwrdalskoning Gamla (de Oude),dool
*de Nationale partj
Plaatsteenzelf'
sdenkoningvaniexlanddwong, uitgeroepen en in 1223 op den Rjksdag te
om hem a1s leenheer te erkennen. In 1102

Bergen a1s zoodanig erkend. Deze beperkte

volbragthj een togtnaar Ierland,veroverde den invloed der bissl'hoppen,handhaafde de
Dublin en Ulster, maar kwam er in 1103, 1.11st,bevorderdelandbouw en handel,stichtte
doordeIeren overseallen,om het leven.Diens dorpen en steden, sloot verdragen met de
opvolger was Siof
prt
f I Jorsalefarer (Jert
lsa- hansesteden en onderwierp de K oningen der

lemvaarder),dieterKrnistogtnaarPalaestina
toog en de geesteljketienden invoerde.Zjn
opvolger waq ztin zoon M aqn%sIV de.
plïzl#d,
die op een Rjksdag te tlauga gedwongen
werd (1134),om zjn halve riik aanztin neef

eilanden aan zjne heerschappj. Hj deed de
welvaal
'tbloejen,zoodatGroenlandenIlslqnd

zich in 1260 uit eigen beweging aan hem 0n-

derwierpen en overleed in 1262. Htj werd
opgevolgd door zt
jn zoon Magnns V1 LagaHarald IV GïJ?eafte staan.Zoodra evenwel àlïdr (Avetverbeteraar), die het eiland Man
Maq
t
us zich weder vrj bewegen kon,ver- en de Hebriden aan Schotlandafstond (1264),
An
.

Joeg htlHardld, doeh deze, geholpen door eene verzameling van wetten deed aanleggen,
Erzk, koning van Denemarkent bragt een zie'
h in e:n vreedzaam regéringsttjdperk mogt
leger bjeen, versloeg Maynus bj Berren, verheugen en in 1280overleed,opgevolgd door
nam hem gevangen,deed hem van hetllcht zjn zoon ErikPrestader(Priestervjand).Deze
der oogen berooven en ontmannen en sloot wasin gestadigentwistgewikkeldm etdegees-

hem op in een kloosterbj Drontheim.Toen
echter Harald in 1136 door zjn halt'
broeder
Sqqurd Slemmedgqn wasomgebragt,herkreeg
M agnws ztjnevrtl
'heidenwerdtegenoverlnyef,

teljkheid en streed tegen Denemarken en ververvol
genstegen deHansesteden,waaraanhj
eene onbeperkte handelsvrjheid moestvergunnen.Op hem volgdein1299zjnbroederHakon

den zoon van H arald, t0tkoning gekozen, V11 A '
co-t/ùdezl, die onderseheidene Oorlogen

terwjl Den Siqurdnaasthem plaatste.Toen voerde en in 1319 door zjn overljden plaats
hj voorts blJkinne denederlaag leed,riep maakte voor den zûon zjner dochter,M mqmts
hj Erik tehulp,maarsneuveldemetSàqnqd zlrik.sozl,koning van Zweden,waarbj echter
in 1139 in den strjd.Inye deelde daarop den bepaald werd,datelk derbeide Rjken zjne
troon met zjn broeder Si
gurd 1II t0t 1155, zelfstandigheld z0u behouden. De ttid van
doch hp werd overwonnen en van de beer- zjne rege'ring was rampspoedig voor Noorweschappj beroofd door Hakoqt1II A e
'rt
fcàrdi# gen: de Russen vielell in het land,de adel

(1161). Daar deze in 1162 sneuvelde, deed stlchtte onrtlst en opstand,de Hansa hervatte

graaf Erliny Skakke, de sehoonzoon van &- hare vjandeljkheden en de pest roofde in
guvd J', in 1164 zt
jn zoon M aqnws V a1s 1349 m eer dan een derde der bevolking weg.
koning kroonen.Terwjlnu Erlin.
qinUpland M nqnns had reeds in 1343 zjn zoon Eakon
den pretendent Olaf overwon,streed M aynus VIII totmederegentaangesteld en begiftigde
niet minder voorspoedig tegeneenanderenm e- hem in 1350 met de kroon van Noorwegen,
dedinger,Eyslein Adyltz,den aanvoerder der slechts eenige kroondomeinen en souvereiniNationale partj (Birkebeiner).Mynuseven- teitsregten behoudende. De zoon vatte echter
wel had in 1174 door het uitvaardlgen eener de wapens 0g teyen zjn vader,onttroonde
Kerkeljke wet,Guldf
jeder (Goudveder) ge- hem en liet zlch ln 1362 t0t mederegent van
naamd,de gunstverworven dergeesteljkheid Zweden benoemen, zoodat de kroonen der

en barerpartj (diederBaglerofKrpmstaven).
De Nationale partt
l behield evenwelde overhand; Erling sneuvelde in den strjd tegen
haren aanvoerder k* errir, een afstammeling
van Harold Gi!Ie(1197),en 0ok Magnus0n-

beide rjken weder op hdzelfde hoofd vereenigd werden.Ditduurde echte,rslechtskor-

ten tjd,wantnadatHakonin 1363metM arlrdfFzc, erfgename van den D eenschen troon,
F
ln het huweljk getreden was, werd hj in
dervond datzelfde lot (11841.Sverrir,die nu 1365 te Zweden wederom van dekoninkljke
den troon beklom ,w as een uitstekend vorst, waaxdigheid berootd,zoodat hj het bezitbemaar opstand en verzet van de zjde der hield van Noorwegen alleen. Ztjn vader bleef
clericale partj lieten hem geenerust.Debis- voorts te Stokholm in gevangenschap,totdat
Khoppen deden hem in denban,doehhjver- Hakon hem in 1371vrjkocht,enverdronk in
.
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1374 bj Bergen.Hakon werd in 1380 bjzjn
overljden opievolgd door zjn mindeqlarigen
zoon Olaf F,diereedssedext1376,a1serfgenaam van ztjn grootvadervanmoederszjde,
Kpning van Denemarken was.Toen echter
Olaf ln 1387 plotseljk overleed,werd zjne
heerschzuchtige moeder Margaretha zoowelin
Denemarken als in Noorwegen als Koningin
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hinderd, en voorzeker zou Noorwegen zich
tpen reeds van Denemarken hebben losgerukt,
z00 het zich niet dankbaar had willen betopnen voor het uitstekend bestuur l-an den
Deenschen stadhouder, prins Ahqust CAr''
dfiaan van e oès/dizz-z v-gf
zyfepàvrç. Na het over-

ljden van dezen in 1809 kwam dezuehtnaar

zelfstandigheid wederboven.Z00 ontstondhet
Genootschap voor hetheilvan Noorwegen''
achterneef, hertog Erik van'P ommeren, t0t datin 1811,na eenlangdurigen tegenstandvan
troonopvolger benoemd w erd.Opdiewjzeen de zjde van Denemarken,destichtingderuniop grond van de Unie van Calmar (1397,4, versiteitteChristianiadoorzette,roodatKopenwelke de 3 Skandinavische rjken onderden- hagên ophieldhetmiddelpunttezjnderwetenzelfden sphepterbragt?werd Noorwegen met schappeljke beschaving in Noorwegen. Om
Denemarken vereenlgd
eene vereeniging, z00 mogeljk ztjn gezag bj hetvolk tehandw elke onafgebroken stand hield tot 1814. llaven,zond Frederik TV ,koning van Dene'*k%d regêring (1412- 1439) was 0ok voor m arken, den vermoedeljken troonopvolger,
Noorwegen rampspoedig,doch hetlandgenoot zi
jn neef prins Christiaan, als stadhouder
meerrustonderzjn opvolger,den zoonzjnar dprwaarts. Deze versltheen er den gden Mei
zuyter,hertog Cltristofel van J.
leï/r:p,door 1813,werd goed ontvangen en wistde liefde
de Denen t0t koning gekozen (1441- 1448). der Noren te verwerven. Toen echter de

erkend, en zj wist te bewerken,dathaar

Na zjndood werd de Unievan Calmaront- oorlog van laatstgenoemd iaarnoodlottigaoiep
bonden, doch Noorw egen bleefonder het bestuur Van Cltristiaan I, koning van Denemarken die t0t 1481 regeerde.Onder zjn
beheergingendeorkney'senShetlands-eilanden
door verpanding aan Schotland verloren.On-

voor Frankrjk,moestbenemarken,alszjn
bondgenoot,den 14den Januarj 1814 N00raan.Diiveroprzaakte
wer n aan Zweden afst
in Noorwegen eenealgemeeneverbittering,en
m en

besloot er een strjd op leven en dood

der zjn opvolger Johan (1481-1512)deden voor de onafhankeljkheid te wagen.Prins
de Npren eene poging, om.zich van Dene- Cltristiaan aapvaardde,in overleg meteenige
marken l0s te rukken,maar werden doorden invloedrt
jke mannen,den titelvan regentvan

noodlottigen slag bj opslo (1502)t0t onder- Noorwegen en riep den 15den Februarj eene
w erping gedwongen, en toen Christiaan 11 Nationale Vergadering te Eidsvold bjeen.
(1513- 1523), in 15b
23 uit Denfàmarken ver- Deze,uit112aQevaardiyden bestaande,verdreven,in Noorwegen,waarhj,uitNeder- gaderde den loden Aprll 1814. Den 16den
land komende,in 1531 aangeland en door de

van die maand had m en zich voldoende ver-

R. Katholieke geesteljkheid geholpen was, staan overdehoofdbeginseleneenergrondw etj
in 1532 aldaar de nederlaag geleden had, en deze w as den l7den M eigereed.Tweeda-

zoodat hj in gevangenschap geraakte,wprd gen later ontviny Chri8tiaan Frederik in de
Noorwegen door t1e Denen a1s veroverd land Vergadering te Eldsvold de kroon van N00rleschouwd,op den Rtjksdag teKopenhagen wegen, bezwoer de grondwet en hield den
in 1536 in eene provincie herschapen en tot 22sten Mei onder het gqjuich des volkszjn
hetaannemen derHervormde leergedwongen. intogtin Christiania.llen 3ostenJunj echter
Het w erd alzoo uit Kopenhagen geregeeed en
leed vooral in de oorlogen der Denen tegen

verschenen de gezanten der Groote M ogendheden en overhandigden den nieuwen Koning
de Zweden aanzienljke verliezen. Tevens van wege den Koning van Denemarken het
werd Noorwegen zooveel moçeljk van zjne bevel, om afstand te doen van den titelvan
zelfstandigheid beroof'
d;men hleferhet hopg- regent en de Noren aan te sporen, hun
geregtshofop,zoodatde twistgedingen in het opzet te laten varen en de vestingen desrjkg
hoogste ressort te Kopenhagen werden beslist, terstond over te leveren in de handen der
alle am btenaren waren Denen.- de bis- Zweden. D e Prins gaf een weigerend antschoppen werden in Denemarken gewjd, - woord en beriep zich op den wi1 des volks;

en alle geldeljke opbrengsten vloeiden in de doch tegen het einde van Jultl overschreed
Deensche schatkist.Niettem in bleefer heta1- de Zweedsche krognprins Bernadotte met 2
oude adelsregt gehantlhaafd, hetwelk er het colonnesde grenzen van Noorwegen,terwjl
grondbezit als familie-eigendom waarborgde. tevens eene Zweedsche vloot onder admiraal
Eerst bj de tjding van lletuitbarsten der P'uke de vesting Fredriksstad bedreigde.Daar
Fransche Omwenteling in hetlaatstderv0o1
*- de Zweden eene gestrenge krijgstulzhthandgaande eeuw ontwaakte in Noorwegen plnt- haaf
den en degrondwetvan Eidsvold wilden

seljk het verlangen naar devoormalige 0n- erkennen,terwjleen verzettegen deZweedafhankeljkheid.Er ontstond eene partj van sche overmagthopelooszou wezen,toonden de
vrjheidslievende mannen, die zich te inni- Noorwegerszich bereid om te onderhandelen.
ger verbonden, naarmate donkerder dagen

Prins Christiaan onderteekendedientengevolge

v00rNoorwegen aanbraken,toen ditRjkwe- den 14den AugustusteMosseeneovereenkom8t
genszjnevereeniging metDenemarken ineen met de Zweedsche gevolmagtigden,die hem

noodlottigen oorlog metEngeland qewikkeld vel'pligtte,in OctobereenebuitengewoneStorwerd,zoodatztjn handelte gronde glng.Dopr thing bileen te roepen,terwtjlde Koning van
Engelschekruiserswerdalleçemeensehapvan Zweden zich verbond,deconstitutievan EidBDenemarken metNoorwegenzarenaaneenver- vold te zullen handhaven en Noorwegen te

Q20

NOORW EGEN.

zullen verlaten;t0t op dien tjd z0u erstil- Lövenskl'oïd in staatvan beschuldiging te stelstand van wapens zjn.In eene proclamatie 1en,waarna deze t0teeneaanzienljkegeldvan 16 Augustuslegde prins Cl
tri8tiaan Fre- boeteveroordeeldwerd,maarzjnebetrekking

derik de gronden bloot,die hem t0thet slui- behield.Daar voorts de Koning geen Zweed,
ten van genoemde overeenkomst hadden be- maar graaf W edel-larl.qberg aan hethoofd der

wogen,en den 19denrigttehj een schrjven
t0t zjn Staatsraad,waarin hj aan dezen de
uitvoerende magt opdroeg. Men noemt hem
om die reden in Noorwegengewoonltjk M aanedskong (Maandkoning). Kamel Xfff,koning
van Zweden herhaaldevoortsden3ostenAugustusde toezegging,dat hj debelotten van den

zaken plaatste en de Storthing wederbjeenriep,kwam er kalmte in de gemoederen,en
de schier afgeperste vergunning des Konings,
om 0P alle zeeën de nationale Noorsche
vlag te voeren,verwekte groote vreugde.O0k

eene wjziging der gemeentewetvond grooten
bjval.Het voorstel,om den Koning een be-

Kroonprins gestand z0u doen,datNoorwegen slissend veto te verleenen, werd echter in
wé1 metZweden vereenigd z0u worden,maar 1839wederverworpen.Daardegeldeljketoegeenszins als een veroverd land,zoodat het stand desrjkszeergunstigwas,k0nmen de
zjnegrondwetmeteenigeonvermjdeljkewj- ingezetene,n van drukkende lasten ontslaan,
zlgingen z0u behouden.Nadat den TdenOct0- hetwelk een bjzondergoeden indruk maakte,
ber eene buitengewone Storthing geopend daar zulks juistin Jaren van misgewasgewas, teekende Cht-istiaan Fr.Arik den loden schiedde. Nadat KarelX1V den 8sten Maart
daaraanvolgende op Ladegaards-eil
and de 00r- 1844 overleden was, beklom Osear I den

konde,waarinhjafstanddeed vandentroon, troon van Zweden en Noorwegen.onderzjn
en vertrok dienzelfden dag naar Denemarken. bestuur(1844- 1859)isdetoestandvan N00rDe Storthing benoemde daarop een comité, wegen aanmerkeljk verbeterd, en er bleef
om met de Zweedsche commissarissen te onderhandelen. Den 4den November ging '
m en
in eene buitengewone zitting over tot het
kiezen van een koning, en KarelX1I1 werd
met algemeene stemmen gekozen.De Kroonprins,door eene com missie begroet,hield den

eene uitstekende harmonie bestaan tusschen

de Noren en hun Koning.Aanzienljke geld-

sommen, alsmede de land- en zeemagt in
Noorwegen werden ter zjnerbeschikkinggesteld. In 1851 ontvingen de Israëlieten door
eell beslllit der Storthing de vrtjheid om in

9denNovember,vergezeldvanzjnzoon Osear, Noorwegen tewonen,terwjlinhetalgemeen
zjn plegtigen intogtinChristianiaenontving de vrjheid van godsdienst werd uitgebreid,
van de Vergadering den eed van hulde,die en erwerdenonderscheidene belangrjkewetvervolgensdoorallecollegiën,staatsligcham en

ten uitgevaardigd.ln Mei 1856 begafzich de

en krjgsliedendesgeljkswerdafgelegd.Graaf Kroonprins als onderkoning naar Christiania
van -& .
s:s werd a1s stadhouderaan het hoofd
van hetnieuwe bewind geplaatsten den 26sten
de Storthing gesloten.

Alnu waren de beide Skandinavische rjken

en verwierf weldra in hooge mate de liefde
en het vertrotlwen der Noren. Men deed
zelfs pogingen, om de verbindtenisvan Zweden en Noorwegen nog inniger te maken,

aan denzelfden schepter onderworpen en het welke echterwerden verjdeld.De 16deStorontbrak van de zjde van Zweden niet aan thing, door den nieuw en koning KarelX V
pogingen om eene volkom ene vereeniging t0t tlen 6den October 1859 geopend,nam intusstand te brengen.Vaderlandslievende mannen schen met 110 tegen 2 stemm en een beslnit,
in Noorwegen handhaafden er echterden de- waardoor 'sKoningsbevoegdheid,om ook een
m ocratischen geest dergrondw et,zoodatzelfs Zw eed tot stadhouder in Noorw egen te kunin 1818, in weerwil van hetherhaalde veto nen benoemen, opgeheven werd, w aaraan
des K onings, de adelw erd afgeschaft.K arel echter de Koningzjnebekrachtigingweigerde.
Johan (1818- 1844) zocht datbesluitkrachte- D e Storthing regelde voorts de verhouding
l00s te maken en een beslissend veto te ver- van hetaantalvertegenwoordigers uit de ste-

krjgen door in 1824 den kroonprins Osear den en uit den landeljken stand op den teals onderkoning naar Noorwegen te zenden, genwoordigen voet, schafte de reispassen af
doch tevergeefs.Nade Julj-omwenteling in en stelde nieuwe w etten vastomtrentde zee-

Frankrjk genoot Noorwegen eene weldadige vaart,de onteigening,hetonderwjsen den
rustin hetongestoordegenotzjnergrondwet. handel.De lide Storthing, geopend in 0ct0De kenzen van afgevaardigden naar de Stor- ber 1862,toonde zich desgeljksafkeerig van

thing wezen in 1833 op n0g scherper verzet all
e door den Koninq gedanevoorstellen 0mdan te voren, en men .deed moeite,om een trent eene meer innlge verbillding der beide

aantalafhankeljkeambtenaren uitdieverga- rjken,maarnam belangrjkemaatregelenomdering te verwjderen en de meerderheid te trent de verdediging desRjks, welkein 1866

b
ezorgenaandeafyevaardigdenderlandeljke
gemeenten. Toen ln Februarj 1835 de 8ste
gewone Storthing geopend werd, verwierp
m en aanstonds eenstem mig de van oudsinge-

werden a'angevuld.In eenebuitengewoneStortlling van 1864 w erden den Konillg gelden
tot het voeren van oorlog en de beschikking

over de Noorsche krtjgsmagt toegestaan,

en in de gewonevan 1866 werd desterkte
der landmagt op voet van vrede bepaald op
Julj plotseljk uit Ftokholm een bevel tot 10000 man. W erd o0k den 4den November
het sluiten der Storthing.Meteene aanzien- 1864 het halve eeuwfeestder vereeniging van

diende voorstellen totwjziging der grondwet.

-

Dientengevolge verscheen in het begin van

ljke meerderheid van :temmen werddaarop beide Rjken met luister gevierd,toeh verin de Odelsthing beslotenjden rjksminister meerderde d00rverkiezingenindemocratischen
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geest het verzet tegen de regéring.In 1865

22t

R)'
elm , bevorderde er de beoefening der na-

aggeleverwerd eenvoorstelt0tbevorderingdervrjheid, tionale letterkunde.Landstad en B'
van njverheid en verkeer voor beiderjken den eene verzameling van volksliederen,en
aangenomen, doch eene voorgedragene aete Oest
yaard schreef fraaje tatbreelen uit het

van unie verworpen. In 1872 ontstond over volksleven. Aasen8 legde zich t0e op het 0nde weigering der regéring,om de Storthing derzoek der taal en er ontstond zelfs eene

te verlengen endeministerst0thetbjwonen partj! die eene geheel nieuwe Noorsche
derzittinyen teverpligten,eenebotsing,die schrjftaalwildeinvoeren.Na 1860ontstonden
evenwel ln 1873 dtmr toegevendheid van de

dientengevolge te Bergen en Christiania ver-

zjde der Tegéring werd bpgelegd.Oscar .
fT, eenigingen tot het uitgeven van tjdschriften
die in 1872 ten troon van zjn overleden va- en andere stukken in die taal. Het N00rder beklommen had, ondervond de welwil- weegsche volk toonde echternietveelgeestlendheid des volks,datzich bereidverklaarde, drift voor deze zaak.De bekwaamste verte-

genwoordiger dezer partj, ViR,
l'
e (f 1870),
(18 Julj 1873)tedragen.Daarentegenstemde had wegens zjne beginselen weinig invloed
de Koning er in t0e,dat de postvan stad- op zjne landgenooten.Meerverbljdendishet
houderwei'd afgeschaft.DeStorthingverwierp tjdperk, sedert1855 doorIbsen en Björnson
voorts een voorstel t0t éénheid van munt in geopend,twee begaatkle dichters,die gebruik
de beide Rjken,en deoppositietegen dere- maken van de oude Deensehe taal en zich
géring was in 1874 n0g sterkerdan te voren. tevens bejveren, om de Skandinavische v0lIn 1875 nam men echter het besluit, het ken zooveelmogeljk op hetgebied derletde kosten van zjne krûûning te Drontheim

Deensch-zweedsch muntstelselen allengs 00k
het metrieke stelsel van maten en gewigten

teren t0t elkander te doen naderen. Vooral

ontwikkeling.
Omtrent de Noorsene letterkwnde vermelden wtj het volgende: Gedurende de vereeniging des landametDenemarken (13971813)was de Deensche taaler de algemeene
geworden. Het Noorsch Genootschap, ge.
sticht in 1772, k0n dtls niet veel anders
dan de beoefening der Deensehe taalen letterkunde bevorderen. Nadat echter in 1811
eene Universiteit te Christiania gesticht en
in 1813 het land geheel van Denemarken gescheiden w as,erlangde het meer zeltbtandig-

leverde eene poude Geschiedenis van N00rwegen'', Jakob A aleene vertalingderwer-

heid op hetgebied derletteren.Van de schrjvers vöör 1830 vermelden wj Hansen, die
eene reeksvan idyllen,romancenen novellen,
s'
c/zoccl,,die talrjke lier-en gelegenheids-

vloeiden uit de pen van llom , B Lrkeland,
Sarn! Nielsen, Rycqlnj Yngvars en Daa. Ge-

heeft Björnson door zjne tat
breelen uit het
in te voeren.Voorts werden eraanzienljke Noorweegsche volksleven de taalverrjkten
sommen voor spoorweren toegestaan,terwjl veredeld, terwjl hp tevens als tooneel-en
in weerwil van velerlelverdeeldheid hetmi- dagbladschrjvergrooteninvloed oefentop den
nistérie Rteeg wegens zjn uitstekend beheer volksgeest. Voorts onderscheiden zich Jonas
aan het hoot'
d der zaken bleef.In het alge- .fz
ï: door zjne verhalen en onderscheidene
m een kan m en zeggen, dat het Noorsche schrjfstersdoorharenovellen.
Vooral o0k is de geschiedenis van N00rvolk met zjne vrjzinnige grondwet rustig
voortschrjdt op den weg van w elvaart en wegen m et vrucht beoefend. 0. M . Flîdes
ken van Snorre z
sï
flrldt
sozl, aismede zjne

Erindrillger'' en bovenal hebben Keyser,
M nna en Lange eene nationaal-geschiedkundige schoolgevormd,waartoe o0k Bery veel

heeft bjgedragen.De bouwkunstige overbljfselen uitdemiddeneeuwen werden onderzocht
door Nicolaysen, - Rolmboe? zgcAfzlccFz en
kbkhive bevorderden de pennlngkunde, Bernt M oe, Faye en Daae stelden levensbe-

sehrjvingenop,- enanderehistorischewerken

schriftenoveraardrjkskundeenstatistiek van

Noorwc en werden geleverd door M unthe,

dichten, - en Bjerregaard, die het eerste Kraft, XvzkcA,Saweégaerd, z'
rii.
s enz., nationale drama: rFjeldeventyret'' leverde. over wetgeving en staatkunde door Stankq,
De Noorsche letterkunde kwam echter eerst scAz
lnekt
Klr#,Lassen,zdc/zeâ.
olo
ç,LassontPrcx#fj
t0t zelfbewtlstheid in 1830- 18452 hare Hallager,Röder en Daa,terwjl Teeseltom,
storm-endrangperiode vertcgenwoordlgddoor

Sterdrup , .fzu93#, Lyng, H orn en M onrad

Wergeland, den opqewonden jveraar voor werkzaam waren op wjsgeerig gebied. Over
vrjheid en zelfstandlgheid,heftig bestreden opvoedkunde sehreef Buypqe een voortreFeljk
door den behoudsman Well
taren,inzonderheid werk, terwjlde taalkunde hare beoetbnaars
in zjne brochure: rHenrik W ergelands cha- heettin Keyser,X lzlcA,Bzqqge,Ryglt.Fritzner,
rakter s0m digter ogmenneske''en in zjn Jp/lcxzlddyl en Unger.De tegenwoordige tonggedicht; pNorges dëmring (1834)''.Een derde valderlandliedenjvan deschrjttaalaanmerdichter van dit tjdperk is M'
unelt,die zich keljkafwjkend,werd behandeld doorAasen,
door zjne gevoelvolle zangen onderscheidde. en de spraakktlnstder schrjftaalvooraldoor
In hetderde tjdperk,met1845 eenaanvang Ransen, Knltdsen en Lökke. O0k het Lapnemend, heerschte er meer kalmte,doch de l
andsch werd door Stoeksetk toteeneschrjfdichters, welke er in optraden, behoorden taal verheven, en de Oostersche,alsmede de
tevens t0t den tweeden rang.T0then behoor- verjel
jkende taalstudie nietvergeten.Op het
den Jensen Sylve8ter zs'àrdrfd/zp,M onson,Nils gebl
ed der wetenschappeljKe yodgeleerdheid
DJAI, Landstad, Collett, Blom , Ol8en,M oe, zjn Stenersen, W eœels en Int
ner en in den
enz.Een critisch tjdschrit,eerstgeredigeerd Jongsten tjd Ca&pari, Johnsen en Jörgen
donr Lanae en vervolgens door Monrad en Alzl.
Ml de voornaamste schrjvers.Kerkeljke
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jwisten ttlsschen de regtzinnigen aan de eene iserhetgroote badhui
s (Conversationshaus),
en de Gruvtdtviyianen en sommige piëtistische en het agntal bezoekers bedroeg er in de

partjen aan deandere zjdehebben eengroot
aantal strjdschriften doen ontstaan. Jt'gens
denatuurkundige wetensc.happen hebbenH andfeel, Blytt, Sars,Keill
ta%,KieruV,ft
zr//
z,
k
%eœe, Ad-crk en anderen zich verdiensteljk
gemaakt,en de natuurljkehistorie werd populair behandeld door A.
sbjörnnen en Rasclt.
M en heeftgeneeskundige werken van dehand
van Shielderup,H01.
%t)Faye,loeek,Hansen,
d rzkdf.
ses, Vedeler en Danzëlsen,en over wisen werktuigkunde schrevi;n A bel, H olmboe,
Bonnenie, Galdberg en BroA. De volksletterkunde w ordt er vooral bevorderd door het

laatste jaren gemiddeld 6000.Hetklimaatis
er zachten geljkmatig,de gemiddelde zomer-

temperatuur 20O C.en de duur van het badsaizoen van hetbegi
n van Julj t0thetmidden van eeptem ber. Gedurende de eb kan
m en met een wagen van den vasten wa1naar

het eiland rjden; daarenboven varen gedurende het saizoen gedurig stoom booten van
Geestemiinde, Emden,Leer,W ilhelmshaven

en het tegenoverliggend Norddeich (een half
uur gaans van Norden) derwaarts. In het

oosteljk gedeelte van het eiland heet'
tmen
duinen ter hoogte van 18- 26 Ned. e1, en

é>qolkeoplysnings-selskab'' en als schrjvers van den vuurtoren geniet men een prachtig
opditgebled zjnopgetreden:OleF# ,Eklert vergezigt.
dxxdf en L. K. Daa. Meer bjzollderheden
Nordhausen ?eene arrondissementshoofddaaromtrent vindt men in pDanmarks og

stad in hetPrulsslsche regéringsdistrictErlurt

Aorges literatur i kort oversigt(1875)''van aan de Zorge,welkezichuitstortindeHelme,

Hammqrieh,.

en aan den spoorweg van Halle naar Casselj

N ordenskiold (Ni1s Adolf Erik), een terwjlvandaar ook zjtakken naarErft
lrten
vermaard noordpoolreiziger, geboren te Hel- Aortheim gelegd zjn,verrjstgedeelteljk in
singlors den 18den November 1832,hield zlch de vlakte (Benedenstadlygedeelteljk aan de
hoofdzakeljk bezig zaetdestudiedergeologie helling van een berg tBovenstad).Zj isde
en bezocht reeds in 1864 en daarna in 1868 zetel van onderscheidene regérings-en regtshet eiland Bpitsbergen.Sedertdien tjd is htj coliegiën, bezit 6 Protestantsche kerken en
de ziel der Zweedsche noordpoolexpedltiën, èéne R.Katholieke,een antiek laadhuis,eene

en hj nam aan sommige zeltdeel.ln 1872 fraaje tbntein (van Rietseltel) op de korenvertrok hj naar de westkustvan Groenland markt, een gymnasium , eene reaalschoolen
en in 18'
t5 naar de Karische Zee,waarhj bjna 24000 zlelen (1875).Voortsvindtmen
den mond derJenissd bereikte.MetLnttdström er tlitstekende brandewjnstokerjen, katoenen Stuœberg voer hj deze rivier op en keerde en linnenweverjen,loojerjen,azjnmakerjen,
over Petersburg naar Zweden tert
lg,terwjt olieslagerjen, brot
lwerjen, behangsell
'
abriehet overig gedeelte der expeditie zlch onder ken, tabakskervertjen enz. 00k is de tuinKjellmann meteen schip naarHammertestbe- bouw er van veel belang,terwjlde levengat. Hj leverde alzoo het bewjs,datmen dlge handeleraan veleneenbestaanverschafl.
in bepaalde maanden de Karische Zee zeer

N ordhauser zwavelzuur,zie Zam el-

goed bevaren kan. In het laatst van Julj ZNNC.
N ordland,een ambtin Noorwegen,telt
1816 ondernam hj,nadathj vooraf Amerika
bezocht had, eene dergeljke expeditie naar op bjna 690 D geogr.mjlruim 101000 indeJenisseï,bevoerdie tot71ON.B.enkwam woners. Het besl
aat het noordeljke, smalle
den 16den 8eptemberwederbj kaap Nordkyn. kustgewestvan het8kandinavischbtshiereiland
Daardoorwas demogeltkheid aangetoondvan en is eene door talrjke zeeboezems ingesneeene scheepvaartverbinulng tusschen Europa dene bergstreek, waartoe 00k de w oeste
en Siberië. Hj is thans hoogleeraar in de eilanden der Lotoden en Vesteraalen behoogeologie aan hetKarels-instltuutte 8k)
m. ren. Men verbouwt er eenig graan;maar de
. khol

Hj heelt geen atkonderljk werk over zjne inwonerswjden erzich hoofdzakeljk aan de
ontdekkingen uitgegeven,maardaaroveronder- zeevaarten visscherj.
scheidene verhandelingen in tjdschrilten ge- N ordm ann (Johannes),eigenljk Rwmpelplaatst.
maier, een Oostenrjksch schrjver, geboren
N orderney , een eiland op de kustvan teLandersdorfbjKremsden 13denMaart1820,
Oost-Frlesland en behoorende t0t hetPruissisclie arrondlssementEmdenj heefteene uitgebreidheid van 0)3 D geogr. mjl, bezit
sedeyt 1874 een vuurtoren, een aan hetw es-

teljk uiteinde gelegen dorp en een stevigb01w erk tege: den vloed,bestaandeuiteen muur,
van welken zich lange steerien dammen als
stralen in zee uitstrekken,alsm edeeene reede

M n de zuidoosteljke kust en ruim 2000 in-

studeerde te Jveenen, was er in 1843 reeds
m edewerker aan dagbladen, ondernam ver-

schillende reizen! toetde geruimen tjd in
Dresden en Leipzlg,waarhj eep.
bundelgedichten (1847), alsmede den roman gAurelie
(1847)'5 in bet licht deed verschjnen,nadat
hj reeds vroeger een rNovellenbuch (1846,
2 d1n;2de druk,1866)'' had uitgegeven. Na
de revolutie van 1848 keerde hj naar W ee-

Woners. Ilit eiland is vooral verm aard a1s nen terug , sehxeef er: pDie Liqtlorianer,ihre
badplaats en men vindt er badinrigtingen Konstitutlon und Korrespondenz (1849)9',en

aan de noord- en noordwestzjde. Het zee- was bj atwisseling a1s novellist en a1s dagwater heelt er een aanzienljk zoutgehaite, bladschrjver werkzaam. Hj redigeerde het
een krachtigen gollslag en de wissellng van staatkundig blad: pDie Zeit (1849)'',bet leteb en vloed. O0k is er een badhuis voor terkundig blad: pDer Salon (1853)'1,- het
warme baden. Het middelpunt der badgasten staatkundig blad pDer W anderer''
,- voorts:
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de pNeue Freie Presse''en degNeueillustrirte Pitcairn,Nvier nakomelingen ten getale van
Zeitung''.Voorts verschenen van zjne hand: 340 zielen,er de bevolking uitmaken.
Ein Jugendleben, politische Erzâhlungen
N orfolk is dehertogstitelvalzhetaanzien-

(1846)''y- yZweiFrauen,Roman(1850)'
':?)
Carrara,hlstorischeRoman(1851,2dln)?-

1jk EngelschgeslachtHotvard.Deeerstegraven van Ftv/blk behoorden t0thetgeslaöht

XEin Marschall v0n Frankreich, Tragbdie Bigod,en toen dit uitstierf,verhiefEduard f

(1857)', - gFriihlingsnâchte in Salamanca in 1285 zjn tweeden zoon,Tltomast'
ll lro(1
85i7n)'
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,ein Mranderbuch(1868),,- kleinzoon in de vrouweljke 1jn,Tl
tomas'
pcp
rW iener Stadtgeschichten (1869)'' - rDer M owbray,hertog Tan Norfolk en Nottingkam ,
Zerbrochene Spiegel (1870)''
,- en hetepisch gafztjne oudstedoehterMarqarettenhuweljk
gedicht: rEine Römertàhrt (1876- 1877, 2 aansi
rRobertetl/
.
ncr#(1424$.Devermaardste
d1n)''.
afstammekingenvan dezen zjp:
Joltn .flbltllr#,een zoonvan laatstgenoemde.
N orfolk . een graafschap in hetoosteljk
gedeelte van Engeland, begrensd door de Als een vjand van het HuisLancqb'
ter,klom
graafschappen SuFolk en Cambridge,door de hj onder Eduard IF op t0t den rang van
W ashbaai en de Noordzee,telt op nagenoeg kapitein-generaal. Daar hj Aic/ltv# IH bj
100 L geogr.mjlruiln438000inwoners(1871). het overweldigen van den troonondersteundej
De ktlst is er bjna overalvlak,en verheft schonk deze hem in 1483 de waardigheid van
zich alleen bj Dtlnstanton Pointterhoogte grootmaarschalk en van hertog van Norjblk.
van 25 Ned.e1. Eene heuvelreeks scheidt de Nadat hj met qemel
den Koning den 22sten
aan de zee ontwoekerde marsehlanden van Augtlstus 1485 bg Bosworth gesneuveld was,

de taeer westeljk gelegene krjtgronden. De werd hj door het Parlement schuldig aan
voornaamste rivieren zjn erde Yaremetde hoogverraad en zjngeslachtvanden hertogsbevaarbare zjtakken deBureendeïEaveney, titelvervallen verklaard.
Tltomas Homard! een zoon van den voorellde desgeljksbevaarbareot
lse.Hetklimaat
is er in hetalgemeen aangenaam,dochnevel- gaande. Hj was ln laatstgemelden slag in
achtig en in demarschlandenOngezond.Land. handen gevallen van Kendrik VII en voerde,
bouw en veeteelt staan erop een hoogentrap toen htj 3 jaren later zjne vrjheid herkreeg,
van ontwikkeling; van de oppervlakte zjn den titel van graat' van Surrey. Hj deed

620/Obouwland,170/0weilanden31/sdeC/obosch. in 1495 aan het hoofd van een leger een
Alen heet'
t er58000 paarden,109000runderen, invalin Schotland,waarna koning Jaeob IF
128000 schapen en 83000 zwjnen (18k5).De aldaal' hem tot een tweegevecht uitdaagde.

visscherj w ordt er met voordeel gedreven, Nadat hj in 1501lord van de schatkist was
doch de bodem is er arm aan ntlttige delf- geworden,ondersteunlehijdebuitenlandsche
stoFen en de fabrieknjverheid van onderge- politiek van H endrik V11 en H endrik VI1I,
schiktbelang.
en dezelaatsteverhit?fhem,nazjnezegepraal
Denzelfden naam draagt 0ok eene belang- op deScllottenbjFlodden(9September1513),
rjke zeestad in den Noord-Amerikaanschen weder t0t hertog ran Novfolk.Hj overleed
StaatVirginia,aan de 8t.James-en aan den den 2lsten Alei 1524.
mond der Elizabethrivier,een paar uurgaans
TltomasIlbtcard,oudste zoon van den voorvan de reede van Hampton, meteene haven gaande,eerstgraafvan d/zrrey en vervolgens
voor schepen met een diepgang van 9 Ned. hertog van Norfolk.Hj werd geboren in 1474
e1. rregenover haar verhett zich P0rtsmo?lth en verwierfin 1513 de waardigheid van lrootmet een m arine-arsenaal. De stad Norfolk admiraal.Metgoed gevolg beproefde hj eene

heeft 26 kerken, onderstlheidene traaje open- landing in Frankrjkjvoerde in den sl
ag bj
bare gebouwen en omstreeks Q0000 inwoners, Fiodden onder zjn vader hetbevelover de
die een levendigen handeldrjven.Totde uit- voorhoede en streed vervolgens tegen de 0pvoer-artikels behooren ervooralkatoen,groen- standelingen in Ierland. In 1522 landde hj
ten, oolt, wilde eenden en ander gevogelte
en Oesters. Een kanaal, door het Dism al
Swamp gelegd, verbindt haar met de Albem arlesound en 8P00r&V0g0nm etdevoornaamste
steden van Virginia en Noord-carolina. De
stad werd in 1705 g-esticht.

aan het hoot'd eener expeditie in Bretagne en

trok doûr Pieardië naar Parjs, maar werd
door den hertog van Fdzl#lz4e t0t den terugtogt gedwongen.Na zjn tertlgkeer werd hj,
in plaats van zjn vader, lord derschatkist
en na verwjdering van Wolsey o0k grootzeEindeljk isNorfotk een eilandin hetwes- gelbewaarder. llj bevorderde het huweljk
#0teljk gedeelte van de Stille Zee,tusschen van Hendrik VIIL met zjne nichtAnna .
Nieuw-caledoniëen Nieuw.zeeland.Hetheett leyn, maar toen deze de llervorm ing beguneen omtrek van 30Ned.mjleneenzeervrucht. stigde,werd hj als jverig R.Katholiek haar
baren bodem ,terwjlin hetmidden de Mount bitterste vjand en sprak als voorzitter der
Pitt ter hoogte van 31T Ned.elverrjst.De regterljke commissie het doodvonnisoverhaar
schierontoegankeltike,vanhavensverstokene uit. Na het llitbarsten der R.Katholieke 0nkusten begunstigden er in 1788 de vestiging llsten in de noordeljke gewesten zag hj
van eene kolonievan zw arem isdadigers,welke zich genoodzaakthetzwaard tetrekkentegen
in 1811 opgeheven,in 1825 hersteld,maarin zjnegelootsgenooten.Inmiddelswisthj Hen1856 bj de afschaëng van het deportatiestel- #zrï/r VI1l tot het verleenen eeneramnestie
sr1 geheel verdwenenis.De Engelscheregé- te bew egen.Toen echterdedweepers in 1537
nng stond het eiland afaan de bewoners van Carlisle belegerden,overvielhj hen en dee;
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10 aanvoerderB opknoopen.Na hetvaststellen zjn titel het eigendom werd van zjn zoon
der zesartikelen des geloofsen na hethuwe- Hotry Fiïzlllx Howard, geboren den 27sten
ljkdesKoningsmetzjneR.Katholiekenicht December 1845 en thans de hoofdleider der
CatkarinaSoîtllrdvervolgdehjdeHervormden R.Katholieke partj in Engeland.
op eene bloedige wjze.ln weerwilechtervan
Noria isdenaam van eenvool'
alinSpanle
den voorspoed,dien hj in 1542 bj zjn inval gebezigd werktuig t0tomhoogbrengenvanwain Schotland en vervolgensbj zjneexpeditie ter. Het bestaat uiteen rad,aan welks om-

naar Frankrjk ondervond,werd hj terstond trek bakken zjn aangebragt, die zich bj
na zjn terugkeer (12 December 1546) met den laagsten stand vullen met het water der
zjn oudsten zoon, den graat'nan dlrrdy,in daarollder aanwezige rivier of beek, terwjl
den Tower geworpen. D%rrey, die pogingen zj zich uitstorten bj den hoogsten stand.De
had aangewend om den sukkelenden Koning noria dient t0t besproejing der akkers en
totdepartjdergestrengR.Katholiekenoverte weiden.
halen,beklom eenige dagen later hetschavot,

en zjn vaderontkwam slechtsaaneenderge1jk einde doordien de Koning in den nacht
vöôrzjneteregtstellingoverleed.Bjdetroonsbeklimmlng van -Karia herkreeg hj zjne
vrjheid,goederen en titels,bevorderde haar
huweljk met Philips van Spanje, dempte
den opstand onder Thomas GAJJ,en overleed
den 25stdn Augustus 1554.

Noricum is de naam van een 0udRomeinsch gewestten zuiden van de Donau,
tusschen Raetië en Pannonië. Het omvatte
hethedendaagsche opper-en Neder-oostenrjk
ten zuiden van de Donau, het grootste gedeelte van Stiermarken en Carinthië en ge-

deelten van Kraïn,Bejeren,Tyrolen Salz-

burg. De bewoners des lands waren van Ce1tischen Oorsprong en handhaafden geruimen

TkomasS'
p'
l
tllr#,vierdehertog ran Norfolk tjd hunne zelfstandigheid onder eigen K0nillgen,die te Noreja (Neumarkt) hun ver&Mrr::
r
/. Hj werd geboren in 1536,genoot bljt'hielden4 zj onderhielden handelsbetrekaanvankeljk degunst van koningin Elizabetl
t, kingen m et de Romeinen en leverden vooral
m aar werd in 1569 in den rrow er opgesloten, jzer en wapens. Nadat echter T'
iberius en
omdat hj durfde dillgen naar de hand der Drltsus Raetië onderworpen hadden, kwam
gevangene M aria kvfz
lltzr/.Eene zamenzwering in het jaar 15 vöôr Chr.o0k de beurtaan
terharerbevrjdingwerdOntdekt,endeHertog Noricum , hetwelk na bloedige oorlogen in
wegens hoogverraad vervallen verlklaard van eene itomeinsche proviucie herschapen werd.
titels en goederen en den zdenJunj 1572 ont- Daarna werden er militaire wegen aangeen een zoon van den onthoofden graaf ran

hoof;
Thomas S'
pkzlcrd, graaf van Hrfzz3tfel, een

legd, schepen op de D onau gebragt en
onderscheidenekoloniën gesticht.Totde V0W kleinzoon van den voorgaande.Hj ontvingin naamste steden des lands in den tjd der
1603 van Jaeob 1 den titel van graaf van Romeinen behoorden: Bojodurtlm (Innstadt),
zv'
?xrrd:f/ en later, in 1644, ook dien van Lentia (Linz), Laureacnm (L0rch), Axelape

graaf ran Norfolk.Hj overleed den 4den Oc- (Pöchlal'
n), Ovilava (W e1s),Juvavum (Salztober 1646.- Zjn kleinzoon Thomas.
S'
p'
?
> r# burg), Bedalum (Seebriick), Virunum (bj
herkreeg in 1661 den hertogstitel.
Klagenfurt) en Celeja (Ci11i).
Cltarles Ab?ccr#, sedert 1777 graaf ran
N orische Alpen (De) vormen dat geNlrre.g en daarna elfde hertog nan Norfolk. deelte der Alpen,hetwelk zich uitstrekt van
Hj werd geboren den 15den Maart 1746,ver- den DreiherrnspitzoostwaartsdoorSalzburq,
liet in 1780 de R. Katholieke Kerk en ver- Stiermarken, Carinthië en Oostenrjk tot ln
kreeg daardoor hetregt om zitting te nemen Hongarje en zich in den Venediger verheft
in het Lagerhuis, waar hj optrad a1s tegen- toteenrhoogtevan 3674 Ned.el.
stander van P itt en N orth. Deze oppositie
N orlum is,zoo men meent, een metaal,
zette l)j alshertog in hetHoogerhuisvool
*t, dat de zirconiumaarde vergezelt; m en heeft
en overleed kinderloos den 16den Decem ber echter nog nietbewezen, dathet zelfstandig
1815.Zjnetitelsen goederen vielen ten deel bestaat.

aan zjne bloedverwant Bernard,W#întv#

Howard, die, geboren in 1765, als eerste
R. Katholieke pair na de emancipatiebill1id
werd van het Hoogerhuis,en den 16denMaart
1842 overleed.
Henry C#crld,
:, dertiende hertog ran Nor-

N orm aal (Eene) noemtmen in demeetktlndeeeneloodregte1jnen bj krommeljnen
en vlakken bepaaldeljk die,welke zich in
het aanrakingspunt van eeneraakljn of
'van
een rakend vlak op één van deze verheft.-

In het dageljksch leven heet men datgene
folk en een zoon van laatstgenoelnde. Hj normaal,watmetdenalgemeenenregel(norma)

was geboren den 12den Augustus 1791, be- in overeenstemm ing is.
kleedde hooge staatsambten,ging t0t de ProN orm aalscholen noemt men zoodanige,
testantsche Kerk over,en overleed den 18den w aar leerlingen zich kunnen vormen voor de

Februarj 1856.Volgensvelerbeweren ishj betrekking van onderwjzer. Hiertoe dienen
op zjn sterfbed tot de R. Katholieke Kerk in de eerste plaats in ons Vaderland de kweekteruggekeerd.
scholen voor onderwjzersen onderwjzeressen;
Henry Grllrïlle Howard, veertiende graaf doch omdat hetaantalvandeze betrekkeljk
vanXt
v/olkenoudstezoonvandenvoorgaande. zeer gering is, heetl de regéring aan de
Hj werd geboren den Tden November1815, lagere scholen van onderscheidene gem eenten
was Jaren lang 1id van het Parlement en normaalscholen ot'normaallessen verbonden,
Qverleed den zssten November 1860,waarna waaronderwjswordtgegeven in dievakken,
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welke kweekelingen voor den rang van hulp- in de 5de eeuw door de Franken veroverd
onderwjzer of hulponderwjzeres, en deze was, behoorde het onder de Merovingische

voordienvan hoofdonderwjzerOfhoofdonderwjzeres dienen tekennen.Denaam isafgeleid van hetLatjnsche woord norma (regel)?
doch in ons land vermoedeljk afkomstig uit
Frankrjk, waar dergeljke scholen onder
den naam van lcoles normales reeds lang
bestaan.

koningen t0t Neustrië.Bj de verd6eling van
het Franl
tische rjk onderdezonen van Lot
fefcï/k de T'rrppleviolhetten deelaan Kavel
de Kale, die zïobert rl4 A nl
'ou de Dqppere,
den stamvader van het Capetingische Huis,
in 861 methet hertogdom tusschen de Seine

en deLoire begittigde.Nadien tjddroeg het
Normanby (Constantine Henry Phipps, dennaam vanHertogdom vanFrankrjk(Duché
markies van),een Britsch staatsman,geboren de France).om zich tegen de aanvallen der
den 15den Mei1797,was de oudste zoon van
graaf Mulgrave, studeerde te Cambridge,en

Noormannen te beveiligen,gafKarelde21s-

vorming, door lord .
R'
usk
%ell voorgesteld.o0k
op het gebied der letteren maakte hj zich

Joeg de Enyelschen,die een invalwaagden

bekend doorderomans:pMathilda(1825)''
,Yes and N0 (1828,2 d1n)''
,- en rrhe
contrast (1832, 3 dln)''.Na den dood zjns
vaders werd hj 1id van het Hoogerhuis en

van dezen, Willem 11 de Veroneraar, bleef
met hulp van Hendrik f,koning van Frank-

rjk,inhetbezitvanNormandië,ondersteunde

en doorzjn lofeljk bestuureenegewenschte
rust wist te handhaven, zoodat hj in 1839
t0t markies van Normanby benoemd werd.In
Februarj 1839 aanvaarddehjdeportefetlille
van Koloniën en werktejverig voorde vrj-

van Engeland uitgeroepen.Eerstnazjndood
werd hj in Normandie opgevolgd doorzjn
oudsten zoon Robertff,terwjleen jongere
zoon.Willem deApp#e,deheerschappjinEn-

landsche Zaken , doch tratl in 1841 af. Van

geland. Na den dood van R endrik I werd

vogdige in 912 zjne dochter Glselaaan hun
werd in 1819 lid van hetLagerhuis,waarhj hertog Rollo fen huweljk en schonk dezen
zich door zjn welsprekenden jver voor de het land van de Epte t0t aan zee,benevens
emancipatie der R.Katholieken onderscheidde. de leenheerschappj overBretagne.Rollo0mDaar hj zich hierdoor het ongenoegen van helsde hetChristendom,aanvaarddedennaam
zjn vaderop den halshaalde,moesthj zjn van Robert I en maakte zich als wetgever
zetel in het Parlement verlaten en vertoefde verdiensteltjk jegens zjne onderdanen.Zjn
eenige Jaren in Italië.Nazjn terugkeer nam kleinzoon RiehardI (942)verdedigdehetland
hj in 1822 weder zitting in hetLagerhuisen tegen Lodewî
jlcIF en Lotltariws,koningen
wjdde zjne talenten aan de Parlementsher- van Franltrjk,en dienszoon Ricltard11verin zjn gebled (1003).Een onechtekleinzoon

koning Ednard III van Engeland tegen de
verdedigde er de reformbillvan John .2?C:.:.:eIJ. Denen, zoodat deze hem vervolgenstot erfHet W higministérie benoemde hem in 1832 genaam benoemde van zjn rjk,stevende in
t0t gouverneur van Jamaka. Ten tjde van 1066 na den dood van lîduard meteene vloot
M elbourne werd hj zegelbewaarder en ver- naar Engeland,versloeg den kroonpretendent
trok vervolgens a1s lord-luitenant naar ler- Haraldrtzs Wesseœden 14denOdober1066bj
land, waar hj de emancipatie begtlnstigde Hastings en werd op hetslagveld t0t Koning

geland behield. In 1106 deed Hendrik I,k0lating der Negers, maar had met grooten ning van Engeland,een invalin Normandië,
tegenstand te worstelen. Daarom wisselde overwon Robert11 bj Tinchebrai!nam hem
hj zjne portefeuille met die van Binnen. gevangen en vereenigde N ormandlë met En-

1846- 1852 was hj ambassadeur te Parjs, Godfried Tlcwftwe3
zef,gehuwd met'
sKoninys
van 1854- 1858 te Florence, en hj overleed éénigedochterM atltélde,hertogvanNormandlë
te Londen den 28sten Julj 1863.- Zjn zoon en koning van Engeland.Lodewuk T'
Q ,k0Georye dl#l,
:ïfz,
: Constantine zvzèwy,tweede ningvan Frankrjk,had inmiddelsgraafRteren
m arkiesran N oemanby en geboren den 23sten

ran .floi.s,een.neefvan H endrik J',m etNor-

Julj 1819, werd in 1847 lid van het Lager- m andië beleend,en eerst in 1144 gelukte het
huis, vertrok in 1858 a1s gouverneur naar Godfried, zich wederom meester te maken
Nieuw-schotland, keerde in 1863 terug om van datgewest.Hjwerdopgevolgddoorzjn
zitting te nemen in het Hoogerhuis, was zoon Rendrlk 11. Toen de zoon van dezen ,
daarnagouverneurvanQueenslandenbekleedt Jan zozltfdr Land,na den dood zjnerbroethansd1e betrgkking in Nieuw-zeeland.
dersRiehard I en Godfried'
plzlBretagne,den
N orm andlë, eene der oude provinciën zoon van laatstgelloemde, Artltnr, van het
van Frankrjk en tevens een hertogdom, bezit van Normandië beroofde en deed omgrensde in hetnoorden en westen aan hetKanaal, in het oosten aan Picardië en Isle de
Franceen in hetzuiden aan orléanais,Maine
en Bretagne en omvatte de hedendaagsche
departementen Seine Inférieure,Eure, Calvad0s,Orne en Manche,te zamen 588 L geogr.

brengen,maakte PhilippnsHCXOC- JtI.C,koning

van Frankrjk, daarop aanspraak als een
Fransch leen en veroverde het in 1204.Na
de hierop volgendeOorlogenstondHendrikIII

het hertogdom af aan Lodewj;k & lldlLye,
koning van Frankrjk.Den 19denMaart1315
mj1met21/:millioen inwonersen Rouen als schonk Lodewqk X aan Normandiëeen vrjhoofdstad.Dit land,naarde Noormannen(zie heidsbriet'(Charte Normande),welkeaanhet
aldaar)alzoogenoemd,was weleerbewoond hertogdom eene eigene regtsbedeeling toedoor een aantalkleine Gallische stammen en kende. H endrik V ! koning van Engeland,
vormde in den tjd derRomeineneengedeelte veroverde Norirandié in 1417--1419,doch in
van Gallia Lugdunensis Secunda.Nadathet 1450 werd het door Kk el VI1 weder bj
XI.
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Frankrjk gevoegd, waaraan hetna dien tjd lid van de Russische Académie,leverde vertalingen en gedichten, en overleed den 4den
steeds bleeftoebehooren.
N orm andische Eilanden (De)ofKa- Februarj 1869.
naal-eilanden,in hetKanaalenaldaarin deBaai
Norrbotten, de noordeljkste en minst
vanNormandiëgelegen,vormeneeneEngelsche volkrjke provincie van Zweden, bestaande

bezitting.Daartoebehooren Jersey,Guernsey, uitdeelen van hetlandschap W esterbotten en
Alderney en een aantalkleinereeilanden met Zweedsch Lapland,grenst aan W esterbotten,
eene gezamenljke uitgebreidheid van 3ï(g Eq Noorwegen,Finlanden deBothnischeGolf,en
geogr.mj1 en bjna 100000 inwoners.Vele teltop nagenoeg 1932 1 geogr.mjlbjkans
oudheden bewjzen,datzj zich weleerin de 82000 inwoners. Men verdeelt dit gewestin
magt der Romeinen bevonden hebben.Toen het lagere kustland of heteigenljke Norrde Sakserszich in Engeland vestigden,namen botten en het bergachtige? aan Noorwegen
vele Britten de wjk naar deNormandische grenzende Lapmarken, waar zich de SuliEilanden. Door Sampson,bisschop van St. tel
nza terhoogl
tevan 1883 Ned.elverheft.De

Davids exl W allis werden zj t0thetChris- voornaamste rlvieren zjn er de Tornea, de
tendom bekeerd.Kareldezlezlrtlf
xtfèegafzein Ranea, de Lulea en de Pitea, en sommige
912 tegeljk metNormandië in leen aan den vaq deze vormen grootemeren.Langs dekust

Noorman Rollo,en Willem VII,hertog van heeft men uitgestrekte wouden en wat landNormandië, vereenigde ze met de Engelsche bouw en veeteelt,terwjlmen ereldersniet
kroon,waarnaFrankrjk zein 1360aan En- veel anders dan w oeste gronden aantreft.
gelandafstond.UitFrankrjk verdreveneHu- HetaantalLaplanders bedraagter 4-of5000,
genoten bragten er de H ervorming.De inw o- en deze leven alleen van hunne rendieren.

ners dezer eilanden verbljdenzich steedsin De gemiddeldejAarljksche walmtegraad iste
het bezit van hunne aloude regten en bleven Nederkalix(65051'N.B.)+ 0,82=C.en teEnononwrikbaar getrouw aan Engeland. O0k in tekis(68030'N.B.)- 2,760C.Debodem levert
den jongsten tjd vonden beroemde Fransche er zilver,koperen zeerveeljzer,maarhet
ballingen, o.a. Vidor Ak-tp ,er eene veilige

wjkplaats.
Nornen,eigenljkNornir,zjnindeNoordscke mythologiedegodinnen van den tjd en
van het l0t; zj worden voorgesteld als 3

ontbreekt er zoowelaan handen a1saan vervoermiddelen. In 1873 had men er 9500
paarden!40000 stuksrundvee,62000schapen,

2300 gelten,1100zwjnen en 120000 rendieren.De njverheid bepaalterzich vooraltot

maarden,nameljk Urdlt(hetVerledene),Ver- hetvellen van hout,den scheepsbouw en het
dand%(hetTegenwoordige)en Sknld (deT0e- winnenvan jzer,terwjlvelenhunonderhoud

komst),die in en bj de gewjde bron van vinden indevisscherj.Handelen scheepvaart
Uedk,de oudste derNornen,onderdenboom zjn er vrj levendig,- vooralin destapelYgdrasill in Asgard vertoeven en de lotge- plaatsen Hapyranda,Luleaen Pitea.
vallen der menschen en der goden bepalen.
N orrköplng, eene Zweedsche fabriekD en naam van Nornen gaf m en voorts aan st
ad in de yrovincie Oost-Gothland!nietver
de beschermgeesten dermenschen,welke bj van de Bravlkenbaai,w ordtbesproeld doorde
de geboorte van deze over hun rjkdom in de Motala, die uit het W ettermeer komt en in
toekomstbeschikken;zj werdenbeschouwd t'fe stad zelve watervallen enstroomversnellina1s gedeelteljk t0t hetgeslacht der Asen en gen vormt,waarover onderscheidene bruggen
gedeelteljk tot dat der Elfen en Dwergen gelegd zjn.Reeds onderde laatste brug heeft
behoorend. Eindeljk noemde men alzoo de de rivier een kalm en loop en diepte genoeg
profetessen,die aan de wieg derkinderen de
toekom stvan deze voorspelden.

voor de grootste schepen. De stad is regelm atig aangelegd en heeftbreede,regtestraten,

N orow (Awraam Sergejewitsj), minister 6 openbarepleinen,3kerken,eenesqnaqoge,

van onderwjs in Rusland,reboren in 1795,
trad op lsjarigen ouderdom ln dienstbj het
leger.In den slag aan de Borodino werd éôn
zjner beenen door een kanonskogelverbrjzeld.Niettemin bleefhjin dienstenzag zich
in 1820 bevorderd t0t kolonel.Twee Jaren
later ondernam hj eene reis door Midden-

uitmuntende scholen,onderscheidene lnrlgtingen van weldadigheid en ruim 26000inwoners

(1875),voorts een levendigen handel en 28

schepen, waaronder 9 stoombooten. Vooral

echterbloeiterde njverheid,zoodatzj den

eernaam draagt van Zweedsch Manchester.
Men vindt er eene machinenfabriek,katoen-

Europa en Italië,en leverdedaarvan in 1825 spinnerjen en weverjen,suiker-,tabaks-en
eene beschrjving in 2 deelen.Nadat hj in papierfabrieken enz., terwjl zj door den
1823 zjn ontslaghadgenomen uitdemilitaire Zweedschen Oosterspoorweg met het Zweeddienst,werd hj staatsraad bj hetministérie sche spoorwegnetverbonden is.
van Binnenlandsche Zaken en bleefin die beN orrland ishetnoordeljkste engrootste,

trekkingtot1839.Inmidde1shadhjtentweeden
male Italië en in 1834 en 1835 0ok Egypte,
Nubië en Palaestina bezocht, waarvan hg
wederom verslaggafintweegeschriften(1840
en 1844).W eldra werd hj ministervan onderwjs, maar k0n zich niet vereenigen

maarminstvolkrjkederdriehoofddeelen van
Zweden en telt op k774 D geogr.mjlruim
56000 inwoners(1874).Men heeft ermeerendeels dezelfde rivieren a1s in Norrbotten (zie
aldaar),enhetisverdeeld in8 landschappen
en Zweedsch Lapm arken.
metde hervormingsplannen vanAleœanderTT,
N orte (Rio Grande del)of Rio zrc'
t)
o del
zoodathj in 1858 de portefeuille nederlegde. Xprf:, eene der aanzienljkste rivieren van
Hj werdnu lidvandenRjksraad,wasvoorts Noord-Amerika, ontspringt in het San Juan-

NORTE- NORTHBROOK.

22;

Gebergteaan denvoetvanden Kiny Salomon nenlandsche zaken belastte. Reeds in het

Mount, stroomt door het San LulsPark in laatstvan datjaarechtermoestdatministérie
hetzuiden van Colorado,bereiktdan Nieuw- wi
jken voor een nieuw bewind met Pitt aan
Mexico en stroomt door dezen Staat in eene het hoofd. Z00 kwam North weder op de
zuideljkerigting,totdatzj zich bj Paso del banken der oppositie en spande alle krachten
Norte zuidoostwaarts wendt en alzoo voort- inom zjn mededingerten valtebrengen.De
snelt t0t aan haren mond in de GolfVan dood van zjn vaderbezorgdehexain 1790de
Mexico.Haar bovenloop dntvangt slechtsééne waardigheid Van pair en alzoo een zetelin
belangrjke zjrivier, de Ri0 Chama.Zoodra he,Hoogerhuis.Ten laatstewerdhj blinden
zj zich zuidwaartswendt,vereenigtzj zich overleed den 5den Augustus 1792.
met de Rio Conchasen verderbenedenwaaxts
N ortham pton ot'Northamptonshire,een
met de Salado, de Alamo, de San Juan en der binnenlandsche graaf'schappen van Engede Rio Pecos.Hare bronnen,in de gewesten land, tusschen de graafschappen Leicester,
van eeuwige sneeuw gelegen,zjn van haar Rutland, Lincoln, Cambridge, Huntingdon,
mond 1600 Ned.mjlverwjderd,terwjlzj Bedtbrd, Buckingham, Oxford en W arwick,

metharekronkelingen eene lenqteheeftvan teltop 461/sde/ geogr.mj1bjna244000in2000 Ned. mjl. Haar watersplegel ligt in woners (1871).Hetiseen derfraaiste graafNieuw-Mexico bj PenaBlanca1611Ned.e1, schappen van Engeland en men vindt ervele
btJPasode1Norte 1158Ned.elenbjReynosa adelljke kasteelen.Metuitzondering van een
(152 Ned.mjl van haren mond)52 Ned.el klein gedeelte marschland in hetnoordoostetz,

boven de oppervlakte derzee.llaarbovenloop

bestaathetuitvruchtbarejgolvende,heuvel-

heefteen sterk vervalvan wateren zj iser achtigelanden.Debelangrjksterivieren zjn
wegensondiepte zelfsvoorkanoe'salleen bj er de W elland en de Nen, die zich in de
hoogen waterstandbevaarbaar.Vanharenmond W ash-baaiuitstorten.Van deoppervlaktezjn
af kunnen kleine stoombooten haar bevaren

450/0 in bouwland en 430/0 in weiland her-

over725Ned.mjl,t0taan Laredo.Grootere schapen en het mesten van slagtveevormter
schepen gaan niet verder dan t0t Reynosa. eene belangrjke bron van bestaan.In 1875
Hareoeverszjnvruchtbaarenmethoutgewas telde men er ongeveer20000 paarden,118000
begroeid.
runderen,553000 schapen en 30000 zwjnen.
N orth (Frederik,lord),graafvanGf
zil
/br#, De njverheid levert er vooralschoenen en
Britsch staatsminister onder GeoryeN f,w erd laarzen,alsmedejzer,werktuigen,lederenz.
geboren den 13den April 1733, studeerde te De evenzoo genoemde lto@dstad ligtaan de
Oxford en reisde toen ongeveerdrieJaarop Nen, die hier bevaarbaar wordt,en iseene
hetvaste land.In 1754 maaktehj zich als zindeljke,oudestad,uitroodachtigesteenen
lid van het Lagerhuis verdiensteljk door de opgetrokken.Onderharetalrjkekerkenisde
bekwaamheid,waarmedehj de belangen der ronde St.Pieterskerk de merkwaardigste. Er
regéring verdedigde, en werd in 1759 lord iseen graafschapsgebouw,een stadhuis,eene
van de schatkist,welkebetrekkinghj echter korenbeurs? een aantal geleerde genootschapbj het optreden van hetministérie Roeking- pen enz-, en eene bevolking van ruim 41000
Ac- moest nederleggen.Toen kwam hj aan zielen.
het hoofd der oppositie in hetParlement en
Northbrook (Sir Francis ThornhillBawerd in 1766 betaalmeester van het leger en ring,baron van),een Britsch Staatsman,bein 1767 kanselier der sehatkist.Bj de ont- hoorende tot het verm aarde bankierspeslacht
binding van het Kabinet in 1770 nam hj B arin.g, w erd geboren den loden Aprll 1796j
onder moejeljke Omstandigheden de teugels studeerde te Oxford, werd in 1826 lid van
van het bewind in handen en m aakte zich het Lagerhuis en bleef 40 Jaren aaneen in
weldra bem ind door de ellende van Ierland
te verzachten, de Oost-lndische Compagnie
onder hettoezigt te plaatsen der Kroon ende
grondwetvan Canada te doen herzien.In het
netelige vraagstuk ofhetm oederland regthad
om de Amerikaansche Koloniën met belastingen te bezwaren toondehj zich bereid,om
vele van die belastingen op te heFen,maar

die betrekking werkzaam. Tevens werd hj

achtervolgens lord,secretarisen kanselierder
schatkist, en w as van 1849 tot 1852 eerste

lord der Admiraliteit. In 1866 zag hj zich

benoem d t0tpair en lord N orthbrook en over-

leed den 6denSeptembervan datjaar.- Zjn

zoon Tltomas George Wcrizw ,graafvanXprfl-

brook,geboren den zzstenJanuarj 1820,werd

volyenshetpersoonljk verlangendesKonings desgeljks1idvanhetLagerhuisenbekleedde

welgerdehj haxdnekkig deafschaëngvande onder verschillende liberale ministériën de
belasting Op de thee,zoodathj hetdoor de ambten van lord der Admiraliteit,onderstaatsKoloniën gehate beginselvasthield en den 0p- secretaris van Oorlog, van Binnenlandsche
stand onvermjdeljk maakte.Terwjlhjvoorts Zaken daarna weder van Oorlog en werd
een noodlottigen oorlog voerde tegen de K0- in 1872 gouverneur-generaal en onderkoning

loniën en hare bondgenooten,slaagdehj er van Oost-lndië. Sehoon zjne aanvankeljke
in, zjne staatkunde tegen de beide Pitt's, maatregelen zeer geroem d werden, beantI'
oœ, Wfzrk: en anderen te verdedigen,totdat woordde htjgedurende den hongersnood van
hj eindeljk den 19den Maart1782 aftrad. ln 1814 nietaan de verwachtingen der regéring,
April 1783 kwam eene verzoening tusschen wesbalve hj in hetbegin van 1874,bj het
hem en Foœ t0t stand, en hieruit werd het bezoek van den prins ran IIQIJC.
:,plotseljk
bekende mMinistérievan alletalenten''geboren, zjne betrekking nederlegde. Inmiddels was
waarin hj zich met de portefeuille van Bin- hem derang van graaftoegekend en nam hj
15*
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bj zjn terugkeer zitting in hetHoogerhuis. De goederen en de naam Perey werden toen
N orthcote(SirStaflbrdHenry),eenBritsch aanvaard door den echtgenootzjnerdochter,
staatsman, geboren den 27sten October 1818, Josceline de Zpf
zrcïz
l,eenjongeren zoon van
studeerde te Oxford en vestigde zich te L0n- Godfried Ivan Brabant.Een zoon van hem ,
den a1s advocaat.In 1851washtjsecretaris Rieàard de Perey,was een der 25 baronnen,
der eerste W ereldtentoonstelling en verkreeg onder wier bescherming de Magna Charta
door zjn loFeljken jver hetkommandetlrs- gesteld werd.Zjn neefHeney nam in 1299
kruisderBath-orde.In 1855 werdhjlidvan a1s eerste lord Percy zitting in het HoogerhetLagerhuis en voegde zich bj de conser- huis. T0t de merkwaardige leden van dit
vatievepartj.Doorzjnebetrekkingvan ge- geslacht, die den titel van Nortkwmberland
heimschrjvervan den ministerGladstonewas voerden:rekentm en:
hj reeds vroeg in staatszaken ingewjd; Lord Henry Tercy,een achterkleinzoonvan
m aar toen laatstgenoemde een w oordvoerder reeds genoemden Henry. Hj onderscheidde
werd der liberale partj,bleef Nortlteote ge- zich in de oorlogen tegen Frankrjk onder
trouw aan zjne Conservatieve beginselen. Ednard JT'', werd in 1367 graaf van NorthOnder lord Derby werd hj dan 0ok in 1859 umberland,en ondersteunde in 1399,alsaanBecretaris van de schatkist en trad af met
het Tory-kabinet. Toen lord Derby voor de
derde m aal aan het bestut
lr kwam , werd
N ortheote in 1866 presidentvan hethandelsdepartement en in 1867 ministervoor lndië.
Als de Tories in December 1866 aftraden,

hanger van het Huis Lancaster,Sezdtfrïk 1F

bj hetoverweldigen van den troon.Hoewel
hj daardoor de waardigheid van connetable
en aanzienljke goederen verkreeg,verliethj
in 1403 de zjde desKoningsen verzamelde
met zjn jongeren broeder Tl
tomasTerct
y en

werd hj een leiderderoppositie,vooral0mtrent zaken van flnanciélen aard?en in 1874
i kanselier der schatwerd hj Onder Disraël'
kist (minister Van Financien). Toen voorts
D%'8raël%'1-n 1876 als l
ord Beaeonspeld zitting

anderen een leger,om hem van den troon te

belast met de taak,om hetministériete vertegenwoordigen in het Lagerhuis.
N orthum berland , een Engeisch graafschap,grenst in hetoosten aan de Noordzee,
in hetnoorden en noordwestenaanSchotland,
ixlhetwesten aan Cumberland eninhetzuiden

die door het sneuvelen desopperbevelhebbers
ter gunste des Konings werd beslist. Daarop
kwam in 1404 eene verzoening t0tstand tusschen den vader desgeneuvelden en Hendrik

stooten. Terwjl hj voorts naar de grenzen

van Schotland trok,belastte zich in het zui-

den zjn zoon Henry,met den bjnaam Hot& vr,methetopperbevelenleverdebjShrewsnam ill het Hoogerhuis, zag N orthcote zich bury den zlstenJulj 1403 eenbloedigenslag,

ITr9 doch reeds in het volgend jaar nam

Northmmberland wederom deelaan de zamen-

aan Durham,en telt0y nagenoeg92I
D geogr. spanning van Tltomas Mowbray en Riehard
mjlomstreeks387000 lnwoners (1871). Ver- Scroze,aartsbisschop van York,zoodathj,
rew eg het grootste gedeelte van dit graafschap wordt ingenomen door naakte heuvels
m et veengronden en heidevelden. Alleen de
Cheviotheuvelsaan de grenzen van Schotland

om zjn leven te redden, de vlugt moest

zjn metfrisch groen bedekt en leveren voedselvoorgroote kudden schapen. In de dalen
echter, vooral nabj de zee, is de bodem
daarentegen zeer vruchtbaar. H et land wordt
besproeid door de Tweed aan de noordeljke

1408 in den slag van Bramham M00r.
Algernon P ercyj tienden graaf ran FàrJ#umberland. Hj was onder Karel I grootadmiraal, doch kw am daarna in verzettegen

nemen naar Schotland en vervolgens naar

MTallis. Hj zocht nu een aanvalte doen in
Engeland,maarsneuveldeden 9denFebruarj

het Hof en verloor bj het uitbarsten vanden

en doordeTyneaandezuideljkejrenzen,als- burgeroorlog ztjnewaardigheid. T0tdePres-

m ede dooreen aantalkleine ltustrlvieren.Het byterianen behoorend! werd hj in 1644 lid
klimaat is er n0g algpuren nevelachtig.Van van het regéringscomlté van hetParlement,
deoppervlakte zjn 240/0bouw-en290/0Wei- maar verklaarde zich in 1649 tegen het inland. De veestapel bestond er in 1875 uit dienen eener aanklagttegen den Koning.Ge18600 paarden,97000 runderen,914000 scha- durende de heerschappj van Cromwellhield

* zich verwjderd van alleopenbareaangepen en 13000 zwjnen. Uit demjnen haalt hj
men er steenkolen en zilverhoudend100d.Van legenheden, doch na diens dood werd hj
grootbelangiserdenjverheid,endezestrekt staatsraad onder Kamel fT, en overleed den
zich vooraluit t0thet vervaardigen van ma- 13den October 1668.
chines,hetbouwen van jzeren schepen,het Alyernon Perey, vierden hertog nan Xorfl,-

gieten van jzer,hetweven van wollen goe- nmberland. Hj werd geboren den 15den Dederen en het maken van glasw erk.Dehoofd- cember 1792,nam dienstbj de marine,klom
stad van dit graafschap isNewcastleon Tyne. weldra op in rang en zag zich in 1826 met
Northmmberland was vôôr en na een gra- den titel van lord Prudhoe t0tpair benoemd.

feljke en hertogeljke titelvan eenige aan- Ter bevordering der oudheidkunde deed hj
zienljke geslaehten in Engeland. Die titel m erkwaardige xeizen in het Oosten en w erd

behoordeheteerstaanhetgeslachtderPercy's, voorzitter van het Royal Institution en in

welks stamvader William dePercy (# 1096) 1850 schout-bj-nacht,- 'voortsin hetminismet Willem de Veroveraarin Engeland kwam térie Derby gedurende omstreeks een Jaar
en uitgebreide landen in York en Lincoln in eerste lord der Admiraliteit. In 1857 werd
leen verkreeg. Met zjn ltleinzoon William hj viceadmiraal,in 1862 admiraal,en overstierf dat geslacht uit in demanneljke ljn. leed den lldenFebruarj 1865.
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DetegenwoordigehertognanXprfAv-krlcsd fabrieken enz.
Den naam van Norlyla
is Al
gernon Geprpe Perey, geboren den zden draagtvoortseenestad m et16000inwonersaan
Mei1810.
de bevaarbare Thames in den Noord-AmeriN orton (Caroline Elizabeth Sarah).eene kaanschen Staat Connecticut. 00k hier heeft
verdiensteljke Engelsche schrjfster,geboren men een rrootaantalfabrieken.
in 1808) is eene kleindoehter van den dichN orwld (Cyprianus Camillus), een verter M eridan en m aakte zich op li-larigen diensteljk Poolsch dichter,geboren in April

leeftjd reeds bekend doorhareidylle:pS0rrowsofRosalie'.In 1827trad zj in hethuweljk met George Novton, een broedervan
lord Grantley,vanwien zj echterin 1836 is
gescheiden. Zj bekleedt onder de Engelsche

1824,is de telgvan een adelljken stam uit

Lithauen,ontvingzjneogleidingteW arschau

en deed in 1842 eene rels f100r Duitschland.
Inmiddels was hj reedsalsmedewerkeraan
Poolsche dagbladen opgetreden.In 1844begaf

dicbteressen eene eervolle plaats.Behalve ge- hj zich naarTtalië en legdea1sleerling der
noemd gedichtleverde zj denovellen:p'
rhe Académie te Florence zic'h t0e opbeeldhoùw-,

wife and woman's 1
'eward (1835,3 dlnlM.The dream and other poems (1840)'' - en
ld oftheislands(1845)'',- dekinrrhe chi
derboeken:rAuntCarry'sballads(1846)''
)en
chesandtalesinproseandverse(1850)'',
rsket
hetverhaal:gStuarth ofDunleath (1851,
3 dlnq 2de druk, 1871)'',- y'
rhe undying
one (1853)'' - en de romans:p'
Iuost and
saved (1855;5dedruk,1863)'', o'
rhe lady
ofLa Garaye (1862;2dedruk,1864)''
,- en
01d sir Douglas (186342de druk,1871)''.
N ortonw ellen noemtmenzoodanigewellen, die verkregen worden doorhet plaatsen
van Nortonpom pen.Deze laatsten bestaan uit

een langen jzeren cylinder,die van onderen

in eene puntuitloopt en boven deze mettal-

rjke gaatjes t0t doorlating van waterdoorboord is. Deze cylinderwordtin den bodem

gedreven t0t eene diepte,waarop hj door

schilder- en graveerkunst.Toen hj in 1846
tjdensdevolksbeweginginPolennaarDuitschland terugkeerde,werd hj nabj dePoolsche
grenzen in hechtenisgenomen ennaarBerljn
gebragt.Men leverde hem echternietuit aan
Rusland, maar stelde hem op vrje voeten
met den last zich naar.Frankrjk te begeven.Nadat hj als een jverig aanhanger
derRepubliek t0t1849teParjsvertoefdhad,
ging hj naar Noord-Amerika, waar hj te
New-York werkzaam was bj de W ereldtentoonstelling,Eenigen tjd daarna keerde hj
naar Partjs terug,om er zich vool'goedte
vestigen.Zjne gedichtenenanderegeschriften
ztln te BTarschau,Petersburg.Krakau,Ppsen
en Pari
ls in het licht verschenen, en eene
bloemlezing ztbner verzen vindt men in het
zlste deel der mBiblioteka pisarzy polskich
(1863)''.00k Op hetgebied derschilder-en
graveerkunstheefthj een en andergeleverd.

middelvan een op hetboveneindegeplaatsten
lever
tl
.jDaa
wor
N osém a Naeg.is de naam van een planpomptoestelgoed
vawat
ak eOrnmo
ge
kerdoo
gravren
vadt
n
het lastige en
tengeslachtuitde afdeeling derSchizomyceten
putten vermeden.
onder de zwammen. Het bezit slechts ééne
ke als w oekerNorwich,dehoofdstad vanhet'
Enrelsche soort, N.Ipzzlù'yci.sNaeq.
- , wel
graafschap Norfolk,lïgtaan hetvereenlgings- plant groeit in het bloed en hetvoedingskapuntderbevaarbare rivierenW ensum enYare, naal der zj'
dewormen, wanneer deze ljden

32 Ned.mj1van de Noordzee. Deverschil- aan de ziette, bekend onderdennaam van
lende wjken der stad zjn door 10 bruggen gattine.De plantbestaatuitlangwerpig-ronde
verbonden, van welke de Bissehopsbrug, in of rolronde, zeer kleine cellen, die zieh door
1295 gebouwd, de oudste is. Op een kunst- verdeeling vermenigvuldigen en eigenljk niet
m atig opgeworpen heuvel in het midden der verschillen van de Bacteriën.
stad verheft zich heteerw aardig kasteelder
N osologie ofziekteleer is de wetenschap,
Noormannen,thans alsyraafsdlapsgebouw en die de ziekten zelve behandelt en het ontals gevangenis in gebrtllk.In zjne nabjheid staan,den voortgang en denaooopderziekten
heeft men het fraaje marktplein, door an- Bchetst.
tieke gebouw en Om geven, onder w elke zich
Nossariërs ofHalf-CAri.
:/dzldlisdenaam

het in 1453 gebouwde stadhuis (gt
lildhall) eener Mohammedaansche secte van de partj
bevindt. Onder de 34 kerken,welke men er der Sjiïten,aan denLibanongevestigd,welke
aantreft, bekleedt de hoofdkerk, in 1506- omstreeks hetjaar592 ontstondenharennaam
1510 gebouw d,deneerstenrang.HetBisschop- ontving van Nosraya in het gebied van Koefa

peljk paleisisn0g Ouder,maarheeftvan de en de geboorteplaats van haar eerste opperPuriteinen veel geleden. Van de Overige ge- hoofd.Zj noemen zich zelven Mtlzelmannen,
bouwen en inrigtingen vermelden wj: de m aar hunne godsdienst is een mengsel van
Latjnsche school, het stedeljk muséum ,het Mohammedaansch en Christeljk gnosticismus
letterkundig instituut,de stadsbibliotheek en met overbljfselen der Oud-syrische natuuronderscheidene ziekenhuizen. De stad telde
in 1871 rlzim 80000 inwoners, die door eene

uitgebreide njverheid in htlnne behoeften

voorzien. Vlam ingen, die er zich vestigden
in de dagen van koningin Elizabeth,bragten

dienst. Volgens hare leer is G0d in de gedaante van 12 imams, alzoo in 12 m enschwordingen,a1s Abraham , Mozes,Jezns,M oAJvlz33et8enz.opaardeverschenen,maarwegens
de tegenstravigheid derm enschen naardeZ0n

erde lakenweverjen;thansbloejen ervooral teruggekeerd, weshalve zj deze aanbidden.

dezjdeweverjenendelaarzenfabrieken.voorts 00k gelogven zj aan de zielsverhuizing.De
heeft m en er:eene mosterdfabriek met 1100 zielen der geloovige Nossariërs evenwelhebwerklieden,alsmedejzergieterjen,machinen ben slechtseen zekeren tjdnoodig t0trëni-

Q30

NOSSARIZRS-NOTA.

ging en heiliging en worden eindeljk onder eenerkavalleriebrigade den 00rl0g bj in Turde sterren geplaatst. Hunne zedeleer bevat kje,werd daarna adjudant-generaal en was
eenekrachtigeaanbevelingt0tbarmhartigheid, in 1830- 1832 gouverneur-generaal van de
eerljkheid,naauwgezetheldjtevredenheidenz., Rjnprovinciën en W estfalen.In 1830 werd
doch hunne zeden zjn vervan zachten be- hj luitenant-generaalen nam in 1847 a1sgeschaafd.Hoewel de veelwjverj bj hen ver- neraal der kavallerie zjn ontslag.Eindeljk
boden is,veroorloven zj op som mige feest- was hj van 1850 t0t1860 Pruissisch qezant
dagen eene onbeperkte gemeenschap derbeide in Hannover,en overleed den Q8stenMe11866.
seksen. Zj zien metgeringschatting neer op
Gpfflob 2#pI
/'Ernst r
/l
pl Nostitz.zl# Jönhunne naaste buren,de TurkenenIsraëlieten, ckdltfor/',alsdichterbekend onderden naam
zaaarzjn den Christenen zeergenegenen vie- van Artlt%r tlpl Nordstern.Hj werdgeboren
ren onderscheidene Christeljkefeestagen.Een den zlsten April 1765 in de Oberlausitz en
geesteljk Qpperhoofd heeft er hetopzigtop aanvaardde er ill 1804 de betrekking van
Ge zaken van eeredienst en wordt a1s een rOberambtshauptman''.In 1809werd hj miprofeet gehuldigd.In den tjddçrKruistogten nister in Saksen,nam in 1831 zjn ontslag,
was deze sede in Syrië enMesopotamië sterk en overleed den 19den October1836.Hj leverbreid, dlch later bewoonde zj nagenoeg verde:pvaleria(1803)''- rlrene(1818)'',uitsluitend het landsehap tusschen de Nahr XSinnbilderderChristen (1818)'',enz.
N ostoc Va%eh.is de naam van @en planKadisja en deorontes,vooralinhetgebergte
van Latakiaj waar men hen 00k thans n0g

tengeslacht uit de familie der Nostochaceën

aantreft.Zj tellen omstreeks 75000 zielenj in de klasse der Algen.Het omvat ééncellige
verdeeld in 18 t0t20 horden,die aan deTur- wieren,waarvan de cellen metharen blaauwvn,
an ma
ona
nke
idrbe
- achtig groenen inhoud in rozekransvormige
ken schatpligtig zj
af
rhavo
orljkh
'te
ove
ige
eene groote mate
draden tot eeneéénvormige massasljm verzittM .
eenigd zjn.Men vindt deze wieren meestal
N ossi-Bé, een eiland aan de noordwest- op een vochtigen bodem , ttlsschen m ossen,
kustvan Madagascar,tusschen debaajenvan op natte rotswanden en 00k in hetw ater,en
Pasandava en Chimpaykee,heefteene uitge- zj vertoonen zich als geleiachtig trillende
ssa'svaneenegroenachtigeofoljvenbruine
breidheid van 31/: D geogr.mjl.HetisVan ma
vulcanischen oorsprong,zooalsbljktuiteen kleur.Het aantal soorten bedraagt ongeveer
aantaluitgebrande kraters! thans cirkelronde 60,en van dezevindtmenN.cpzzlzzllldVawa.
meren. De beken en rivlert
les zjn ervan in de gedaante van eeneuitgespreide vlies-of
weinig belang.Heteiland levertveel rjst, bladvormige IRaSSa 0P vochtigen gronden in
koëjen suikerriet.Een derdedeelzjner0p- geheelEuropa.Bj droogten isdezewiersoort
pervlakte is met bosch begroeid, en zjne naauweljks zigtbaar,doch bj regen zwelt
iora en fauna komen metdie van Madagascar zj 011, zoodat zj beschouwd wordtalsaf
overeen. De bevolking,1100 zielen tellende, komstl
y van vallende sterrèn.Eene andere
bestaat hoofdzakeljk uit Sakalaven, die uit soort vlndt m en als woekerplant op sommige
Madagascarderw aartstrokken,eenigeIndiërs, geWaSS0n.
Arabieren en ongeveer 150 Fmnschen. Dit
N ostradam us, eigenljk Micltel NJJ-eiland is den 13den Februarj 1841 door de Dame,een verm aard sterrenwigehelaar,gebgFranschen onder kapitein H ellin bezitgeno- ren den 14den December 1503 te St.Remy m
Provencej w as de telg van een voormalig
men.ZjyehoofdsiadisHellville.
Nostltz is de naam van een adelljk ge- Israëlietisch geslacht, studeerde te Marseille
slachtin de Lausitz,hetw elk thansvertegen- in de geneeskunde,legde zich vervolgenst0e

woordigd wordt door3 grafeljkeljnen.T0t op het doen van wonderljke genezingen en

de m erkw aardigste telgen van dezen stam be- voorspellingen en baarde grootopzien.Catahooren:
rina Ai M edéei riep hem aan het H0f,en
Nepomwk, graaf ron Npt
sfîfz, geboren den KarelIX benoemde hem t0tzjn ljfarts.Hj

24stenMaart1768.Hj nam deelaanalleveld- overleedte Salon den zden Julj 1566,en de
togten van hetoostenrjkschelegervan 1788 verspreiding zjner voorspellingen werd in
t0t 1815, w erd in 1809 luitenant-veldm aar- 1781 verboden,omdathj daarin 00k den0nschalk en overleed den 22stenOctober1840.- dergang van het Pausdom had aangekondigd.
Zjn zoon,graaf Albert'
t
hpl Nostltz,geboren
N ota (Alberto), een Italiaansch bljspelden 23sten Augustus 1807,w erd geheimraad dichter,geboren den 15den November1755 te
en Opperlandmaarschalk in hetkoningrjk B0- Turjn,studeerdein deregten,werd in 1811
hemen,en overleed den 25stenJanuarj 1871. substituut-procureur bj de Keizerljke regtAngnstFer#1lld Lwdw'lg,graafvonNtlt
vdifz, bank teVercelli, maarlietbj derestauratie
geboren den 27sten Decem ber 1777 te Zessel van 1814 die betrekking varen,waarna hj
bj Oels.Hj studeerdete Halle,tradin 1802 secretaris en bibliothecaris werd van prins
als luitenantin Pruissische diensten woonde Carignan,laterkoning Carlo Alberto.In 1818
den slag bj Jena bj.Na den tjd zjner ge- trad hj weder in staatsdiensten werd ondervangenschap zag hj zich t0t ritmeester be- intendantgeneraalteNizza,vervolgenste San
vorderd, maar nam in 1810 zjn ontslag en Remo in Piémont, en eindeljlt intendantbegafzich op reis.In 1813 trad hj wederin generaal teCasala en Cuneo.Hj overleed te
dienst,onderscheiddezichbjBautzenenwerd Turjn den 18denApril1847.Men houdthem
adludantvanBl
ûel
terennadenslagbjLeipzig voor den besten bljspeldichteruitde school
majoor.In 1828 woonde hj a1skommandant van Goldoni.Hj onderscheidtzich vooraldoor
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eene uitmuntende karakterteekening en door is gekomen - is een d00r den Koning b/
verrassende verwikkelingen.T0t zjne beste noemd onbezoldigd openbaarambtenaar,uit-

Btukken behooren: rl yrimi passi al mal sluitend bevoegd om authentieke (zie aldaar)
costume''1 - oIlprogettlsta''l - !11nuovo acten te verljden wegens all
e handelingen,
ricco'' - en plu'ammalato inimmaglnatione'' overeenkomsten en beschikkingenj waarvan
rLa fera'',- DLa pacedomestica''1- rLa de wet gebiedt of de belanghebbenden vervedova in Boletudine'',- en,Ilfilosofocelibe''. langen, dat bj authentiek geschrift bljken

N otabelen (notables)noemdemen weleer
alleen in Frankrjkaanzienljkeenrjkestaatsliçden.Toen de Algemeene Staten (Etatsgéne
'raux) er lastig begonnen te worden voor
het absolutismus der Koningen, zocht men
die doorhetbjeenroepen van Vergaderingen
van Notabelen (Assemblées des Notables)op
den achtergrond te schuiven.De eerste vergadering van dezen aard werd in 1369 belegd
door KarelV.Daar zulke vergaderingen,wat
hare zamenroeping, zamenstelling en be-

voegdheid aangaat,geheel en alafhankeljk
waren van dewillekeur van hetH0f,toonden
zj zich steedsbereidvaardigewerktuigen van
het despotismus,zoolang nameljk debelastingen de Notabelen zelven verschoonden.In
den l00p derJaren ontvingechterdeinstelling
van Notabelen een dergeljken vorm alshet
Parlement.In Januarj 1558bjv.verschenen

zal, daarvan dedagteekening teverzekeren.
de acten (minutenjln bewaring tehouden en
daarvan gros8en (zie aldaar),afschriften en
uittrekselsuit te geven;allesvoor zooverhet

verljden dieraden (
loorde wetniet00kaan

andere ambtenaren oqgedragen ofaan deze
geheel voorbehouden 1s. Deze bepaling van
het notarisambt vindt men in art.1 van de

wet van 9 Julj 1842,waaTdoorin 0nsrjk
thans hetnotariaatwordtgeregeerd.Terwjl
in het regt van de oude Israëlieten en Grieken reeds gewag wordtgemaaktvan openbaar

aangestelde snelsehrjvers,overeenkomstheb-

bende metonze griëers,en vanambtenarenj

die beschikkingenvan yarticulierenenregterljke uitspraken in schrlftstelden,ontmoeten
we toch bj de oude Romeinen heteerstde
notariij scribae, tabelliones, oorspronkeljk
slaven,diede schrjfkunstgeleerdhaddenen

0? de Vergaderingvan Notabelendeafgevaar- die ze ten dienste van hetpubliek uitoefendlgden der 3 bevoorregte standen,alsmededie den zonder openbare aanstelling?totdatlater
der hooge geregtshoven, en eene dergeljke de Keizers,onder anderen JudInianu ,vrje
vergadering w erd in 1596 door Hendrik JF mannen t0t tabelliones benoemde,bestemdom
te Rouen belegd Bj het toenemen van het aetenvoo1
*hetpubliek teverljden.Zjwaren
absolute gezag der Koningen verliep dat der sehri
ftstellers en ogenbare getuigen, geen
Notabelen,en na eenevergadering van 35N0- eigenljkenotarissen m den zin van 0nsregt.
tabelen, door kiehelieu in 1826te Parjsbe- Karelde Grootepasschonk aan iedere plaatb
legd,geraakteditgedeeltevan den vertegen- een atabtenaar onder den naam Judex Capiwoordlgenden regéringsvorm in vergetelheid. tularius,vrjwillig regter,bevoegd om acten
Eerst toen de inanciën zich in reddeloozen teverljden,waaraanvolgenssommigenkracht
toestand bevonden,nam onderLodewî
jkXVI van vonnisin hethoogsteressort(zieàppll)
deminister Calonneden 22stenFebruarj 1787 was toegekend,maar waaraan stellig doorde
zjnetoevlugtt0teenezamenroeping vanN0- mede-onderteekening van den ambtenaareene
tabelen.Zj bleven bjeen t0tden 25stenMei hnflge mate van geloofwaardigheid in regten
en gaven hunne goedkeuring aan de belas- werdbjgezet.Degoedebedoeling van Karel
tingsontwerpen derregéring.Daar dezeechter werd nietverwezenljkt.Uithet diepste verdoor het Parlem entnietgew ettigd waren,en val werd het regtswezen en daarmede het
alzoo eene zam enroeping der Standen onver- notariaat wederom opgeheven doorLodewl
jk

mjdeljk was,riep Lodewl
jk X VI den Gden de .
#e
'slke, die in Pargs zestig notarissen
November 1788 deNotabelennogmaalsbjeen, aanstelde, aan w ie eene bevoegdheid w erd
om over de zam enstelling en de bevoegdheid
der Standen een oordeeluitte spreken.Toen
bleven de Notabelen vergaderd t0t den 12den
D ecem ber 1788 en kw amen in verzet tegen
de verdubbeling van hetaantalafgevaardigden
uit den derden stand.
Notabelen noemt men in de Nederlandsche

geschonken,ongeveermetdie dertegenw obrdige titularisden overeenkomende.Later werd

hetvoorbeeld voorgebeelFrankrjk gevolgd.
Eene betere regeling van het notariaat in

1597jdoorHendrik IV geqeven,hield stan;

t0t aan de groote Revolutle van 1789.V00r
goed werd de regeling van het notarisHervormde Kerk aanzienljke,t0tdiebetrek- ambt gezuiverd en bevestigd door de wet
king gekozene gemeenteleden,die bj beroe- van 26 Ventôse An XI, 15 Mei 1803, die
pingen van predikanten enz.met kerkvoog- 00k gedurende meer dan dertig Jaren in
0nslantlvan krachtis geweest.Diewetmoest
den één c011e'gie vormen.
N otariaat.Men verstaat onder dit woord aan het notarisambt eene hoogere roeping
het zamenstel van de wetsbepalingen,waar- geven en hetvolste vertrouwenvandeburgers
door de werkkring en de bevoegdheid van bezorgen, en men kan met gerustheid zeg-

den notaris worden bepaald en zjne regten gen,dat zj hare bestemming heeftbereikt.
en pligten beheerschtq00k begrjptmendaar- Zj deed ditdoordewerkzaamheden van de
onder wel hetambtzelf metdedaaraan ver. notarissen teomsehrjven?de grenzen te beknochte regten en pligten,lusten en lasten, palen,binnenwelkezjdlemoetenuitoefenen,
vôôr- en nadeelen.Denotarisbj 0nstegen- en dewjzevanhunneaanstellingteregelen.
w oordig - zooals in de m eeste beschaafde Zj geeftaan hunne acten krachtvanexecutie
landen, waar het notariaat t0tontw ikkeling (zi
e aldaar)enbehelstvoorschriften ten aan-
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zien van de bewaring en den vorm van die staanden candidaat-notaris (de Dtage)igniet
acten.Hoewelonze wetsbepalingen in hoofd- meer als voorwaarde van toelating voor het
zaak met die van de Fransche wetovereen- notaris-examen gesteld; de bepaling,dateene
stemmen,staat feiteljk toch denotarisstand acte k0n w orden verleden voor twee notabj 0nshoogeraangeschreven,dan in Frank- rissen ill plaats van voor één mettwee gerjk,hetwelk denkeljkhieraan ist0eteschrj- tuigen werd ingetrokken, en verder werden

ven, dat zj dâârtevensde werkzaamheden devoorsehriften betrekkeljkdebewarinqvan
van kassier, makelaar ofcommissionair ver- minuten van overleden ofontslagen notarlssen
rigten. In Duitschland werd het denkbeeld merkeljk gewjzigd,verbeterd en aangevuld.

van Karelde Grppf:nader ontwikkeld in'
eene Onze notarissen, openbare ambtenaren,door
verordening van keizerM aœimiliaanvan 1512, het Hoofd van het uitvoerend gezag aangewaarbj hunneMnstelling voorbehoudenbleef steld, oefenen hunne betrekking uitter aanaan den Keizer, die datregt k0n delegéren gewezen standplaats,binnen de grenzen van
aan de Comites PalatiniofPfaltsgraven:na hun arrondissement. Hunne betrekking is in
1806 bleefdiebenoeming bj deVorsten der zooverre een monopolie,doordathetmaximum
onderseheidenerjken ofbj de doorhendaar- van hun getal bepaald wordt en er stellig
vooraangewezencollegiën.Engelandsrnotary'' niet meer dan één op de vier duizend zielen
heeft met onzen notaris minder overeenkomst m ag zjn.Zj zjn verpligt het publiek met
dan de ambtenaar, dâârbekend als ,)sherif'' hunne diensten bj te staan.Het met goe;
en hunne rclerks''.Ons land kende het nota- gevolg voor het geregtshofafgelegd notariëel
riaat eerst in den Romeinschen vorm ; van examen geeft den titelvan candidaat-notaris
hetambtvindt men heteerstgewag gemaakt en aanspraak op eene benoeming a1snotaris.
in resolutiën van Vorsten uithet Bourgondi- Vöôr de aanvaarding hunner functiën worden
sche Huis.
zj doorden regterbeëedigd.De vormen van
Karel V bragtheteerst eenheid in de 0r- hunne acten.van de minuten en grossen,worganisatie van het notariaat,en zjnegrond- den m et naauwkeurigeuitvoerigheid om schreregelen ztjn in hoofdzaak in alleprovinciën Ven; de inhoud der acten wordtbeheerscht

bljven geldent0tin hetbeginvandezeeeuw. door de regelen van hetBurqerljk regt.De

Voorzien van eene aanbeveling van de regé- acten zelven moeten worden lngeschreven in
ring zjnerwoonplaatsmoesthj,dienaardat een register, repertorium of repertoire. De
ambt dongj een examen aieggen, waarop nakoming van de vormen en de formaliteiten
eene benoemingdoordeGecommitteerdeThden wordt verzekerd door het toezigt van het
uit de Staten van Holland en W est-Frieslaud Openbaar Ministérie en van het Bestuur der
k0nvolgen.Deuitoefeningvanhetambtbinnen Registr
atie.De straFen 0yovertredingen,door
degrenzen vandeprovinciewasvrj,uitgezon- notarissen als zoodanig ln hunne bediening
derdin desteden ofineeneheerljkheid,waar begaan, bestaan in boete, berisping, waarslechts brieven van toelating,afgegeven door schuwing, schorsing en ontslag,welke door
de stadsregéring ofden eigenaarvan de heer- den regter m oeten w orden uitgesproken en

ljkheid, regt op practiséren gaven.Een eed toegejast.Het voornaamste voordeelvan de
van trouw m oest vooraf in handen van de
regéring worden afgelegd.De betrekking van
de oude Hollandsche notarissen w asveelminder druk en w instgevend,dan die van hunne

notarléle acten ligt in hare autbenticiteit,
waardoor zoow el de dag- als de handteeke-

ningen zjn verzekerd, en verder in de omstandigheid, dat de m inuut onder den notaris
ambtgenooten in onzen tjd,omdat een groot bljftberusten,waarvandegrossen executoriale
aantalvan hunnetegenwoordigew erkzaamhe- krachtbezitten,en w aarvanbelanghebbenden
den aan andere ambtenaren was voorbehou- ten allen tjde inzage,afschriften en uittrekden,en vele hunnerbevoegdheden doorandere sels kunnen ontvangen,die zelven Yiederomz

staatsambtenarenwerdenqedeeld.Dewetvan eene zekerematevanbewjskrachtenauthen-

Ventôse,in 1811bjdeinlpvingin,tuejzeajk ticiteitbezitten.De partjen verschjnen voor

hier ingevoerd, schoeide het notariaatop de den notarisen getuigen;htJpasseert-,verljdt
leest van de toenmalige Fransche instelling, deacte,diedooroftenoverstaanvanhem wordt

waardoorhetaanmerkeljk in omvang,gewigt verleden.Inzuiverwetteljkenzinneemtden0enaanzien won.DenieuweBurgerljkewetge- tarisalleeningsechrifteop,watvolgensdewet
ving van 1 October 1838 maakte eeneopzette- moetgec,
onstateerdwordenofpartjenwenschen
ljkebehandelingvan hetnotariaatnoodig,en beschreven te hebben, zoodat de materiéle
aan die bee efte dankt de wetvan 1842haar inhoud van de acte beoordeeld moetworden
ontstaan.In hoofdzaak werd veeluitdeFran- naar de regelen van hetregt,en dus,ingeval
sche wet overgenomen, en de voornaamste van strjd daarmede, bloot bljft staan aan
wjzigingen zjn denavolgende:Debestaande vernietiging door den regter op verzoek van
splitsing in klassen van notarissen werd afge- belanghebbenden bj die tenietdoening. Het
schaft, zoomede de kamers van disciplinej forméle gedeelte der acte staat boven bedendie hettoezigtOp de handelingen dierambte- king totdatbepaald de valschheid daarvan is
naren uitoefenden,welk toeziqtnuwerdover- bewezen, in welk geval de ambtenaar als

gebragtbj hetOpenbaarMinlstérie;dereeds falsaris tuchthuisstraf met hetverlies zjner
vroeger ingetrokken bepalingen omtrent het bedi
eninqz0u beloopen.
stellen van borgtogtdoorde notarissen bleven
Feiteljk vereenigen denotarissenmethunne
afgeschaft;het doorloopen van een bepaalden functiën die van advocaat,doordatzjmeestal
leertjd op een notariskantoor voorden aan- devertrouwde raadslieden van hetpubliekzjn
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omtrent alle maatregelen,die hetfamilie-en die alsdan gesolfceerd worden ta,tëh,tah,
vermogensregtraken.Hethonorarium ,salaris, ta,të,tah,te.
moet berekend worden naareen daarvoorvan
Hetbovenste tetrachord werd 0ok weleens
'
sKoningswege vastgesteld tarief,hoeweln0- êén toon hoogergeplaatst,en alsdan verkreeg
tarissen zich daarom gewoonljk weinig be- men eene toonreeks,in wier achtsnarig stelkommeren.Eene conceptwjziging van onze selde diapason ontbrak.Ditgemis werd door
notariswetisingediend doorderegéringinden Pythagoras met een toon,tritegenoemd,aan1
004 vanhetjaar1877;devoornaamsteveran- gevtlld, en men verkreeg aldus eene toonladderlngen betreFen de bepalingen Omtrent het der volgens het tegenwoordig stelsel.
bewaren en overbrengen van aden van notaDe oude Grieken,alsook de eerste Christerissen,die hunne betrekking hebbenverloren; n0n,gebruikten teraanduiding en onderscheiomtrent de stralen en het uitoefenen van het ding van de toonen delettersvanhetGrieksch
toezigt, en omtrent de voorwaarden voor de alphabet, die men boven de tekstwoorden
benoembaarheiddaar voorgesteld isgeworden, plaatste. Zj werden desgeljks naar Italië
datalleen doctoren in de regten voortaan zou- overgebragt, maar omstreeks het einde der
den kunnen worden aangesteld. Van enkele 5de eeuw door Latjnsche vervangen en we1

zjden wordterop aangedrongen,dat0okhier vana t0tp voordetoenmaalsgebrt
likeljke15
te lande het zoogenaamde pvrje notariaat'' toonen.Paus Gregorius1 bezigdealsbenaming
w orde ingevoerd naarhet voorbeeld van Zwitserland en België,waaralleeneeneaanstelling
Van de regéring noodig is,om het notariaat
te kunnen uitoefenen,terwjlvan deaanwjzing eener standplaats ûfvan beperking van
hetaantalgeenesprakeis.Eenemerkwaardige
li
Jst van boeken over rNotariaat''
1bjeenver-

zameld doorJ.P.J.W..
fprstft
yr#'
dr,vindt
men in denJaaargang 1875 van hetnotariéle
tjdschrift:pRégten W et.'
N oten (notae musicae) vormen de toonteekens der m uziek. Het oudste notenschrift
en tevens het rjkste toonstelsel is dat der
oude Grieken.Het toonschrift, waarvan zj

der toonen de zeven eerste letters van het
alphabet.en welzoodanig,datdetoonen van
het onderste odaafdoor A ,B ,C ,D ,E ,F ,

G,dievanhettweededoora,b,c,d,e,f,#,
en die van hetderde door aa,bb,enz.aangeduid werden.In de negende eeuw voegde
men een n0g lageren toon G, in de tiende

n0g een F,en voortsin vervolgvantjdn0g
meererbj,zoodatmen in de 16deeelzw t0t
C afgedaald was,dievervolçensdegrondslag

van de toonladder gebleven 1s.Erwerd intusschen n0g eene andere soortvan toonteekens
uitgevonden,die men neumen,naarhetGriek-

sche woord nel
tma (wenk)noemde.Dezebezich bedienden,bestond uit eene 1jn boven stonden uitallerleisoortenvanpuntjes,haakjes
24
groot
e
en
de tekstw oorden, benevens de
en streepjes, die men boven de te zingen
kleine letters van hun alphabët,Yvelke z'iart woorden plaatste, om de toonhoogte aan te
of gekleurd,in eene liggende,staande of0m - duiden, doch dit was een zeer onzekertoon-

gekeerdehouding onder en boven die ljnge- schrift.Eene aanmerkeljke verbetering werd
plaatstwerden.Men hadafzonderljketeekens in de 9de of 10âe eeuw eraan gegeven,d00rvoor de zangstem ,voor de instrumenten,voor dien men eeneljn boven den zangteksttrok,
elk der drie toongeslachten,voor elken toon

en de neumen daar onder en boven plaatste.

dervjftien toonsoorten,voorden rhythmus, Latervoegde men ern0g eenetweede1jnbtj,
v00r de pauséringen enz.Sommigen meenen, kleurde de eene rood en de andere geel,en
dat het getal dier toonteekens 626,anderen noemde dezelve F- en C-sleutel; in de tusdat het 1626 bedroeg.

schenruim ten w erden de toonen y, a,b ge-

HetGriekschetoonstelselhad ten tjdevan plaatst.

den hoogsten bloei der Grieksche toonkunst
e0n omvang van 18 heele en halve toonen

Gnido 'tlt- Arezzo, een monnik in het Be-

nedictjner kloosterte Pomposa,nabj Ferrara

(twee odaven,vangrooteA t0tééngestreeptea en Ravenna,voegde om streekshet begin der
volgens ons hedendaagsch toonstelsel), ver- llde eeuw n0q twee ljnen er bj,de eene
deeld in tetrachorden,toonreeksen oftbonlad- tusschen de belde bestaande,en de andere er
ders van vier toonen.Men stemde bjv.de onder, zoodat elke neum a of nooteene betw ee uiterste snaren van deviersnaren eener paal
deplaatsontvinq.
lyra in quarten,btjv.e en c,vast en onver- Maar niet alleen ln Ttalië, ook in andere
anderljk, en veranderde demiddenstetwee, landen ging men yeljktjdig voort?verandenaar gelang men hetdiatonische,chromatische
of enharmonische klankgeslacht wilde voortbrengen.
Het tetrachord begon met de onderquart
van de tonicaqde lettergrepen ta,tâ,tah,te

ringen en verbeterlngen in het uitgevonden

ljnstelselte maken.Deneumenwerdenintusschenmeestalslechtsopdeljnenzelven,enniet
in de tusschenrtlimten geplaatst;hier en daar

bezigde mene1fen meer,ja,zelfst0tnegenwerden bj wjze van solmisatielettergrepen tien ljnen, waarvan n04 voorbeelden voorvoor elk tetrachord gebruikt,en men noem de handen zjn,en ditgebrulk hield zic'
hin somdezeviertoonennete,mese,lichanosenhypate. mige Oorden t0tin de 1.7de eeuw staande.
D e aaneenvoeging van tw ee tetrachorden
Aan bovengenoemden Guido '
pls Arezzo had

vormdeeeneladdervan zeven toonen,terwjl men 0ok eenegroote verbetering inhetzanpde bovenste nootvan het onderste tetraehord onderwjs tedanken,ziehiereen kortbegrlp
en de onderste toon van het bovenste slechts van zjnemethode:
&n toon vormden, b.v. nete,paranete,paHettetrachord (viertoonig stelsel)deroude
ramese) mese, liehanos, parypate en hypate)

Grieken vermeerderde hj met twee toonen,

NOTEN- NOTEBOOM.

Q34

en noemde deze toonreeks oftoonladder hexa- nen ,diewe1lllidendheidhalve %t doordo hebchord (zestoonig stelsel), de toonen van dit ben vervangen. De door kruis-of molteeken
hexachord Tverden bj dezangoefeningen niet verhoogdeofverlaagdetoonwordtbjgezegde
met a? b, c, enz., zooals toenmaals ge- volkeren door diesisofdièse(naarhetGriek-

v.ao
bruikeljk was,maarmetdelettergrepen '
t
d, schediesis,een gedeeltevan eentoon)b.
:.
en la #5à.
:e,en door
re,-i,Ja,sol,!0 aangeduid.Deze lettergre- of J-kruis door la tfïeqgi.
pen had hljaan eendoorhem gecomponeer- bimmolle(Italiaansch)en blmol(Fransch,naar
den: pluofzang op St. Johannes de Dooper'' hetLatjnscheb-t'1!1,weekeofzachtebqb.
v.
as ofa-moldoor la-bimmolle en la IJ-PIaanontleend,en welop devolgendewjze:
geduid.
In Engeland en Duitschland habben deGregoriaansche lettersa1s toonbenaming deboven-

Ut queantlaxis
A sonare fbris

Aï
rayestorum
Flmulltuorum
Splve polluti
Zcbiireatllm,
SancteJohannes!
nig den mond van den dienaar,
ropen en rei
opdat de wonderen uwer daden met ruime
toonen mogen weêrgalmen,HeiligeJohannes!''
Mogt de
zangmethode
van Guédo
0ok gemak,
keljker wezen dan de
vöôrhem ge.

bruikte,zjle-

-

verde evenwe1 n0g vele

moejeljkhe-

den 0p.Deze
werden eerst
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Belgen heeft
de toonbenauitPerziësn
ming van Guido:wt,r6,mi,fa,sol,la,nide groeit thans algemeen in Europa, vooralm

vroegere Gregoriaansche @,b,c,d,e,f,.
g,
geheelen alverdrongenqzjisin dewereldljke en in de kerkeljkemuziek t0top den
huidigen dag ingebruikgebleven,evenwelmet
verandering van éénelettergreep bjde Italia-

,

Frankrjk,Italic.enSpanje.Hjkanzeerdiken
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hebben een specerjachtigen geur.Debloemen
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Hedendaagsche notenbalk met G-sleutelop

de2deljn.

Heele noot. Halve noten.

Kwarten.

Achtsten.

Zestienden.

Tweeëndertigsten.

Pauzen.

Heele.

Halve.

Kwart.

*

*

Achtste.

Zestiende.

Tweeëndertigste.
*@

'

11/cnoot.

Kruis, dat een
halven toonverhoogt.

3/4

@

3/a

*

3/1,

3(sg

@@

7/4

M01, die een Herstellings- Dubbelkruis,dat
halven toonverteeken.
een heelen toon
laagt.
verhoogt.

:

15/,,

Dubbelemol,die
een heelen tûnn
verlaagt.

'

Bas-ofklein
F-sleutel.

Sopraan-of
C-sleutel.

Mezzo-Sopraanof C-sleutel.

Alt.

Noten bj deGrieken:
Maxima (modusmajor),8-maalzoo langalsonze heelenoot.

=

Longa (modusminor),4-maalidem.
Brevis(tempus),2-maalidem.
Semibrevis(tadus),onzeheelenoot.
P Minima (prolation),onze halvenoût.

!4Semi
mini
ma,onzekwartnoot.
$ Fusaofunca,onzeachtstenoot.

!Semif
usa,Onzezesti
endenoot.

1(Ln

oF

Tenor.
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zjn éênhl
lizig, en demanneljke,t0tkatles Nezlpvr.sals koning en was in 1831 a1ssecrevereenigd,staan indeokselsderbladeren,ter- taris-generaal voor Buitenlandsche Zaken in
wjldevrouweljke,meestalten getalevan 3 het ministérie ran de W eyer,na het verkieofmeer,zichaan deuiteinden dertakjesbe- zen van hertog Leopoldtde opsteller dervoor
vinden. Haar bloemdek is bovenstandig m et België zoogunstige 18 artikelen. Hj behield

onder opvolging van verschillende ministers
de betrekking van secretaris.generaalen werd
de helmknopjes zjn z-hokkig.Hetvruchtbe- steeds gehouden voor den hoofdleiderderbuiinselisééniokkigmet2dikke,omgekromde tenlandsche politiek.Daarenboven washj in
stempelsjwelke metklierachtige wratjes be- de Kamer van Afgevaardigden de aanvoerder
een dubbelen, 4-spletigent later afvallenden
zoom. Het aantal meeldraden is 18- 36,en

dekt zjn.De vruchtis eene onderstandige der gematigde partj. In 1837 werd hj misteenvrnchtmet eene drooge,vleezigebuiten- nister van Openbare W erlten,Marine,Militie
laag (bolster) en eene z-kleppige,rimpelige en Posterjen, en in die betrekking zorgde

schaal.De regtstandige zaden zjn aan eene hj 0.a.vogrdenaanlegvaneenvoortreleljk
houtige,met4 onvolkomene tusschenschotten
zamenhangende navelstreng bevestigd. De
kiem is oliehoudend m et groote, z-lobbige,
rimpelige zaadlobben. De noteboom levert

w

uitstekenden sierljk houtvoormeubelmakers
en geweermakers;hj vereischteen droogen,
vrachtbaren grond.op vochtige zand-enklei-

net van spoorwegen. Na den val van het

ministériedqF/ldf
xz(1840)legde 00k Nothomb
zjne portefeuillenederen werd Belgisch gezant bj den Duitschen Bond.Toen hj het
volgende jaar in België was teruggekeerd,
ontstond erongenoegen tusschenhem en zjne
liberalevrienden,daarhjverbondenbleefmet
de R.Katholieke partj. Nadat hj voortpin

gronden bljfthjkleinendraagtweinigvruchten.Zjnewortelsspreiden zich ver uit.Van 1842 in den adelstand opgenomen en t0t mide bolsters dernoten bereidtm eneenezwarte

nister van Binnenlandsche Zaken benoe-md

verfstof, en de olie der smakeljke kernen
is door schilders zeer gezocht. W j geven
hierbj eene afbeelding van een tak van den
noteboom in a op l/sdedernatuurljkegrootte,
van eene manneljke bloem van voren in b,

was,vormde hj in 1843 een nieuw kabinet,

van zulk eene bloem van onder in c,vaneene

dat zich in R. Katholieke, doc,h tevens in
liberale rigting bew oog, maar in 1845 voor
de liberale oppositie bezweek. Daarop werd
hj gezant te Berljn, - eene betrekking,

welke hj nu n0g bekleedt Van zjne geindoorsnedein d(cop3-enbendop4-voudige schriften noemen wj: pEssai historique et
grootte),in eenf twee meeldradenop zeven- politique sur la ré-volution belge (1833 2d1n;
voudige grootte,ing eenevrouweljkebloem 4dedruk,1876)5' npéagedesroutes(1838):11
op dubbele grootte, in h deze in doorsnede,
Travaux publies en Belgique 1830--39
en in i eene vrucht op 3/4dedernatuurljke (1840h'' - en rStatistique de la Belgique
grootte.
(1848)'', Zjn broeder Al
phonse,geboren
N otenkraker (Nuciphragacaryocatactes) in 1815, eerst procureur-generaal van het
Hof van Appélte Brussel,was van 30 Maart
1855 tot 9 November 1857 minister van Jusraven (Corvinae) behoort. Hj onderscheidt titie in België,bezorgde de beruchtekloosterzich van den raaf door een gladden,kegel- wet aan de Ultramontaansche partj en was
vormigen, van voren een weinig afgeplatten, in 1871 gewikkeld in de knoejerjen van
nagenoeg regten snavel en door de kleur Langrand.
is de naam van een vogel,die tot de afdee-

ling der zangvogels en t0t de familie der

zjnervederen,nameljk bruin metwittevlek- N otker is de naam van eenige monniken
ken, terwjlbek en pooten zwart,vleugels van St.Gallen,van welke inzonderheid twee
en staart blaauwachtig zwart en de staart- vermelding verdienen.Notker.
#t
zI5v!'
?
:.
ç(#912)
vederen aan het uiteinde wit zjn. Hj leeft is de vervaardiçer van Latjnschecoupletten
in Europa en Aziëdoorgaansindennenw ouden voor de melodieen van het pllallelula'',maar
en voedt zich met dennenzaadjhazelnotenj n0g grooter roem behaalde Notker Jqcùeo of
eikels,inseden,bessen,granenenz.Hjbroedt Tentonieus, ten tjde van abt a?urkard 11
in het Carpathisch gebergte.in het Schwarz- (1001--1022) bestuurder der kloostexschool
wald,in Zwitserland,Koerland,Zwedenenz. van St.Gallen, alwaar hj in 1022 overleed.
Nothom b (Jean Baptiste,baron de),een Hj heeft zich vooralverdiensteljk gemaakt
uitstekend Belgisch staatsman, geboren den jegens het Duitsch,daar hj Onderscheidene
3den Julj 1805 te Messancy in Luxemburg, werken der oudheid,gewjdeen ongewjde,
studeerde te Luik en vestigde zich als advo- in die taal heeft overgezet en van aanmercaat eerst te Luxemburg en vervolgens te kingen vnorzien.W j hebben van hem eene
Brussel.Metjvernam hp deelaan den strjd vertaling en verklaring van de rpsalm en'',tegen de Nederlandsche regéring, en vooral van het xorganon'' van Arlst6teles,- van
g
in 1829 en 1830 had hj a1s hoofdredacteur DDe consolatione philosophiae''van B oëthiu.
van den pcourrier des Pays-Bas''grooten in- enz..te<wjl andere overzettingen van zjne
vloed op de openbare zaken. H et Voorloppig hand zjp verloren gegaan.
Bew ind benoem de hem totlid der com missie
N ottlngham of Nottinghamshire, een
t0t het zam enstellen eener grondw et voor graafschap in midden-Engeland, grenst aan
België;daarna werd hiJlid van hetoongrés, de graafschappen Lincoln, Leicester, D erby

voortsin November1800 van hetdiplomatiek en York en telt op ruim 38 (L)geogr.mjl
comité.HtJbevorderdedestichtingeenerconsti- ongeveer 320000 inwoners (1871).Met uittutionélemonarchie,stemdevôördenhertogvan
zondering van het noordeljk gedeelte, dat

NOTTINGHAM- NOVARA.
een vervolg is van de vlakke marschen van hj den lodenMei1580 btlIngelmunsteroverYork en Lincoln, en van het breede dalder vall
en en gevangen jenomen werd. Eerstin
Trent,alsmede van het vruchtbare Belvoir- 1584 herkreeg hj zpne vrjheid ondervoorda1 is Nottingham eene heuvelachtige land- waarde, dat zj nietmeertegen den Koning

streek,dieaandewesteljkegrenzenbergachtig wordt.In hetzuiden liggendebeidevelden
derW olds,en in hetoosten verrjsthette
voren vermaarde, thans echter grootendeels
uitgeroeide Sherwoodwoud (de verbljfplaats
van Robin Hood).De hoogstegedeeltenvanhet
graat
bchap zjn 0ok thansnoggedeelteljkmet
bosch begroeid. De voornaamste rivier iser
de Trent, en de yrond bezitereene ongemeene vruchtbaarheld,door een zachtklimaat
en eene mildebesproejing bevorderd. Landbouw en veeteelt zjn er de belangrjkste
bronnen van bestaan.Menheefter540/0bouw-

van Spanjezou dienen. Hj steldezich alzoo

285000 schapen en 27000 zwjnen.De bodem

begeerte van Kant. Deze wjsgeer is van

Er bestaat een aanzienljkehandelin graan
en vee,en defabrieknjverheidbevindterzich
in een bloejenden toestand.Vooralvindtmen
erkantenfàbrieken,kousenweverjen,katoenspinnerjen, machinentàbrieken en jzergieterjen.DehoofdstadNottinigham isaanderl'rent

nen zooals ze eigenljk zjn,maaralleen de
voorstellingen,die wj er volgens den aard
van 0nskenvermogenvanvormen.Hjnoemde
dezevoorstellingen versehjnselenoîplten6mena

ter beschikking van Hendrik fF,koning van

Frankrjk,en sneuveldein 1591bjhetbeleg
van Lambale.Hj wordt beschreven a1seen
der eerljkste,braafste en dayperstemannen
van zjn tjd.Van zjnegeschrlften vermelden
wj: pDiscours politiques et militaires (1587
en laterl''
,
robservations sur plusieurs

choses advenues aux trois premiers troubles,
quisesontllassésenFrancede1562l
'
t1579'*1-

Observations jolitiquesetmoralessur l'his-

toire de Guicclardin (1568 en laterl'',- en

)Correspondance de François de la Noue etc.

l
and en 300/0weiland.ln 1875teldemen er (1854)''.
omstreeks 20000 paarden, 80000 runderen,
> oum enon iseen kunstterm in dewjslevert er steenkolen, 100dygalmeien albast. meeningtdatwj dedingennietkunnen ken-

en gafaan datgene,wat dcn grond dier ver-

schjnselen uitmaakt, den naam van Ding an

en aan den m ondderbevaarbareLeneschilder- dic/
zof noumenon.
achtig gelegen aan de helling van een steilen
N ovalis,zie Hardenberg.
zandsteenheuvel, gekroond met de beuwvalN ovara,eene provincie inhetItaliaansche
len van een kasteel, door W illem de Ver- landschap Piémont,grenstin hetnoordenaan
overaar gesticht. Er zjn naauwe, onregel- 'Zwitserland en voor 't overige aan de promatigestraten,en hetmarktplein isomyeven vinciën Conlo,Milaan,Pavia,Alessandria en
doorpriëelen,waaronderzich fraajewlnkels Turjn,is verdeeld in 6 arrondissementen en
bevinden. Men heeft er onderscheid:ne oude telt op bjna 119
geogr. mj1nagenoeg
kerken, een geregtshof, een stadhuis,eene 625000 inwoners (1872).H et noordel
jk gybeurs, een schouwburg, een muséum , eene deelte des lands is bergachtig w egens ult-

Latjnscheschoolenz.enruim 86000inwoners. loopersderAlpen,dochhetzuideljkgedeelte

Notturno (Eene)ofnocturneiseen mu- effen. Hier vormt de P0 de grenzen,en t0t
ziekstuk voororchest ofvoor een solo-instru- hare zjrivieren behooren er de Sesia,de
ment. Het heett een kleinen omvang; de Agogna,de Terdoppio en de Ticino. T0tde
inhoud iseen zangerig thema van droefkees- belangrjkste voortbrengselen rekent men er
tigen aard , hetwelk de uitdrukking geef't rjst, tarwe,peulvruchten,wjn,ooft,zjde,
aan eenen toestand van mjmering,aan eene henneptvlas,jzer,kopereneenigzilver.Zj
verzuchting. Het tem po is matig langzaam , wordt doorsneden van den spoorweg M ilaanmeestal slepend.Bekend zjn vooralde noc- Turjn met zjtakken naar Arona, Mortara,
Gozzano,Casale en Biëlla.Ook wordterhet
verkeer bevorderd door bevaarbare rivieren
N oue (François de la'
),een dapper krjgs- en onderscheidene kanalen.- D e hoofdstad

turnes van Cltopin en M eld, voor de piano
geschreven.

man, bjgenaamd Bras de Fdr,qeboren in Novara, tusschen de Aqogna en Terdoppio
1531, streed in zjneJeuyd in Itallë,voegde gelegen, is het vereeniglngspunt der spoorzich bj zjn terugkeer ln Frankrjk bj de wegen van Arona, Gozzano en Alessandria,
partj derCalvinisten,ontruktein1567Orleans Milaan en Turjn. Zj is de zetel van het
aan de R.Katholieken,voerde beveloverde provinciaal bestuur en van een bisschop.bezit
achterhoede in hetgevechtte Jarnac in 1569 eenein Romaanschen stjlgebouwdedomkerk
en maakte zichmeestervan Fontenoi,Oleron, met fraaje fresco's en een baptisterium met
Marennes, Soubise en Bruage.Bj hetinne- antieke zuilen,onderscheideneandere kerken,
men van Fontenoiwerd zjn arm verbrjzeld een paleis van Justitie en andere paleizen,

en hj verving dien dooreen jzeren,waarmede hj zjn paard bestuurde. In 1571 vertrok hj naar de Nederlanden en veroverde
Valenciennes.Na den St.Bartholomaeusnacht
benoemde de Koninq hem t0topperbevelhebber dex troepen, dle naar Rochelle werden
gezonden,doch hj versterkte daarmede de
partj der Protestanten. In 1578 werd hj
maarschalk der Algemeene Staten in Nederland en stree; tegen de Spaqjaarden,totdat

een nieuwen schouwburg,fraaje gedenkteekens,een lycéum en een gymnasium ,een seminarium meteenegrooteboekerj,eenetechnische school,onderscheidene andere scholen,
een muséum en omstreeks 15000 inwoners,
welk aantalverdubbeld wordt,wanneer men
erhet gebied der gemeente metdevoorsteden

bjvoegt.Men heefteronderscheidenefabrieken en een levendigen handelin graan,rjst,
vlas, cocons en wjn.Devoormalige wallen

Q38

NOVARA- NOVELLEN.

Nnva Zembla werd vermoedeljk reedsin
gemaaktvoorruimestraten en sierljke wan- d0 lode eeuw door deinwonersvanNowgorod

en bolwerken van Novara hebben thansplaats

delparken.- Novara is het oude Novaria en ontdekt, hoewel men daaromtrentgeene gebehoorde in de middeneeuwen aandehertogen schiedkundige berigten heeft.Laterwerddeze
van Milaan. In 1515 en 1525 vielde stad in eilandengroep wederom ontdekt(l00rden Enhanden der Franschen en kwam vervolgens gelschmanW illoughby,dieechteropzjnterugonder de Oostenrjksche heerschappj. Den togtm et70 reisgenooteninLapland om kwam .
23sten Maart 1849 behaalden er de Oosten- De eerste naauwkeurige berigten omtrent dat
rjkers onderRadetzky eenebeslissende over- land ismen verschuldigdaanonzenlandgenoot
winning op de Sardiniërs, en t0t herinnering Barends,diedaarvanin1594hetnoordoosteljk
aan dezegebeurtenisontvingeenoostenrjksch gedeelte onderzochten er overwinterde.Later
fregat, hetwelk in 1857- 1859 eene reis om werd hetmeermalen doorEngelschen,Nederde w ereld volbragt,den naam van pNovara''. landersen Denen bezocht.DeeersteRussische
W egensde wetenschappeljkeuitkomstenvan expeditiën,derwaarts uitgezonden,waren die
die reis is de pNovara-expeditie'' algemeen van Joes
jkow (1757)endievanLos
jkin(1760),
die 2 winters op deze groep doorbragt.In 1abekend.

N ovatianen is de naam eener gestreng terentjdstevendeLûtke(1821- 1824)bjher-

ascetisehe secte, welke omstreeks het jaar haling derwaarts, voortsin 1832 Paeltfoes250 door den Romeinsehen presbyter Novati- .:00.Vervolgensn0gveleanderen,eneindeljk
gzl.
swerd gesticht.Diepartjverklaardezich n 1872 graaf ivilezelc en Ssiderow.
tegen de wederopneming van afvalligenznnder
N ovelle (Eene),haren naam ontleenend
herhaling van den doop en wilde beschouwd a3n het Italiaansche w oord klonella (nieuwigwezen a1s de zigtbare ware Kerk.Dezesecte heid), is zoodanige Vorm Van verdichting,
bleef t0t in de 6de eeuw in Italië en Atkika wbeel
ke
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N ova Zem bla of Nowaja Semb'a (Het
Nieuwe Land),eene eilandengroep in deN00rdeljkellszee,tothetgouvernementArchangel
behoorend,ligtttlsschen 701/
:-770enN.B.5171O O.L.van Greenwich,wordtin hetoosten
bespoeld door de Karische Zee en is in het
zuiden door de Karische zeeëngte van het.

eiland Waigatsj gescheiden. Zj heeft eene
oppervlaktevan nagenoeg 1654 D geogr.vajl
en bestaat uit 2 groote en een aantalkleinere
eilanden,terwjl zj bljkbaargevormd wordt

zich alzoo onderscheidtvan hetsprookje,dat
eene verwonderljke gebeurtenis als ietsnatuurljksvoorspiegelt.Zj schetstslechtseene
enkele gebeurtenis,terwjl een roman eene
reeks van gebetlrtenissen voo1* het 0og van

den lezer doet voorbjgaan.De gebeurtenis,
die de stofdernovelle uitmaakt,moetinder-

daad nieuw,alzoo ongehoord,verwonderljk,
schjnbaaronnatuurljk wezen,hetzj doorde
geschetste toestanden, hetzj door de getee-

kende karakters.Daardoor komt de novelle
door eene uit den oceaan zich verhefende sterk met het drama overeen, en beroemde
bergketen , w elke, van het zuidw esten naar tooneeldichters, zooals Shakspere, Calderon

het noordoosten voortschrjdend, tusschen 73 enZ.,hebben hunne tooneelstukken vaak aan

en 74ON.B.eene hoogtebereiktvan 1200Ned. novellen ontleend. Tot de uitstekende novelel. Groote uitloopers en diepe dalen vormen lenschrjvers behooren Boceaeeio en Bandello
:JJ, Jkan Tiz en
er aan de westkust talrjke florden,terwjl in Italië, don Juan X tZZI'?

andere deelen der kust zeer eenvormig zjn. vooral Cervantes in Spanle,koningin M arga-

Ten noorden van den 74sten breedtegraad is refFzl ran .yfz/tltzrre, Rabeïais,Searron,M arhetland bedekt metgletschers,w elkezich t0t montelen VoltaireinFrankrjk,Göflte,neck,
in zee uitstrekken.Hetzuideljkgedeeltedezer ron .E'I:IJ, Schiller en H eyse?in Duitschland,
eilandengroep heefthet voorkomen van eene en m evrouw Bosboom-Fofutstzllfen Cremer in
hoogvlakte met eenige bergketens,en de ge- Nederland.

Bteenten behooren erhoofdzakeljk t0tdeSi-

Novellen zjn constitutiën van de latere
iseraan de westkustveelaanzienljkerdan den Codex van J'
ttsttnianus.Zj staan bekend
aan de oostkust,doch degemiddeldejaarljk- onderden naam van pNovellae Constitutiones
lurische en Devonischevormingen.De warmte Romeinsche Keizers?die verschenen zjn na

Bche warmtegraad daalt er op beide ver be- yostCodi
cem''.Hetonderwerpdierconstittltiën
neden het vriespunt. De flora telt er slechts Is de verklaring van betwiste punten uit het
een dozjn soorten.De fauna daarentegen is oudereRomeinscheregt-D eeersteverscheenden

er veelrtjker en wordtervertegenwoûrdigd lstenJanuarj 535;inhetzelfdejaarverschenen
door jsbeeren,js-en blaauwvossen,rendie- er n0g dertig.De meesten,meerdanhonderd,
ren, lem mingen, wolven en roode vossen. dagteekenen van vöôr hetjaar 545,waarin
Voorts heeft men er bj de kust dol:jnen, Tribonianws stierf.Delaatste isvan565.Eene
zeehonden en walrussen,terwjlerte voren oëciéle verzameling van de Novellen bestaat
0ok zeekoejen waren.Van devogelsvermel- erniet:drieprivateverzamelingen ervanzjn
den wtjuilen,valken en talrjke watervogels. tot ons gekomen. Eene verkorting van 125
Het poolklimaaten de maandenlange winter- Novellen, in het Latjn overgebragt uit het
nacht,slechts door den qloed van hetnoor- Grieksch,waarin zeoorspronkeljkgeschreven
derlicht opgeluisterd,verhlnderterde koloni- waren? vormt het zoogenaamde pEpitom e
satie.Jaarljks echter trekt men derwaarts Julianl''. Eene tw eede eollectie ontstond in
terJagt,om meteen rjken buitvan huiden, het Grieksch onder Tiberiws 11 (578- 582);
traan,dons en gezouten viseh terugtekeeren. andere zjn van dehand van Jkstinns11 en

NOVELLEN- NOW GOROD.

verscheidene zjn afkomstig van Jnstlnlanus.
Eene derde verzameling van Novellen bevat
het zoogenaamde pAuthenticum'' of pluiber
authenticorum'',kort na de vorigein hetlicht
gekomen.De meeste Novellen hebben betrekking op hetStaatsbestuuren de Kerk,enkele

zjn opmerkeljk voor debeoefening van het
private regt. Iedere Novelle bevatden naam
van den Keizer,van wien zj afkomstig is,
en dien van hem ,t0twien zj isgerigt;de
opgaaf van de aanleiding ofden inhoud;de
aanctio,deredenderbeslissing;deslotclausule,
behelzende de beslissing zelve en de straf,
op de overtreding van de constitutie gesteld,
en ten slotte de onderteekening.Jàstinian'as
had alle bevoegdheid t0t uitlegging van de
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N ow gorod , een Russisch gouvernem ent,
in hetoosten grenzende aan hetgouvernement
Jaroslaw en in het westen aan hetgot
lverne-

mentPetersburg,telt0I!bjna2222 L geogr.
mj1omstreeks 1022000 lnwoners(1876).Zyn
bodem draagtde Alaunische Hoogvlakte,dle

zich zuidwaartst0tW aldaïgebergte(313Ned.
el)verheft en de waterscheiding vormttusschen de Baltischeen CaspischeZee,terwjl
het westwaarts afdaalt naar het Ilmenmeer
en noordwaarts overgaat in bodem looze moe-

rassen, welke nagenoeg l/ode van den grond
beslaan.Nowgorod wordtbesjroeid door3216
meren en een grootaantalrivleren,vanw elke

laatste meer dan 30 bevaarbaarzjn.Totde
belangrjlkste behooren deSjeksna,deMologa,
wet aan den regterontzegd;bj twjfelover de Tsjagodostsja,de W olgow,deMstaen de
den zin der wet moestdooreenepconsultatio Lowatj.Nog gewigtiger zjn erdrie kanaalanti sententiam'',eene raadpleging vôör het stelsels, welke de Oostzee met de Caspische
vonnis,eeneauthentiekeinterpretatiegevraagd Zee verbinden,alsmedehetHertog Alexander

worden, die dan door den Keizer bj eene
Novellegegeven werd.Evenzeerverboodhj,
om rcommentareé'' verklaringen, op zjne
wetten teschrjven,daarzj andershetzelfde

10t zouden ondergaan als hetpEdictum Perpetuum'' welk eenvoudig werk door de commentatoren m et zooveelcontoversen - twistvragen - was overstelpt, dat het geheele
Romeinscheregteronzekerdoorwasgeworden.

v0n W irtemberg-Kanaal,datdeSjeksnavereenigtmethetKoebenskoje-meerenalzoomet
de W itte Zee. Met betrekking t0tden aard

van den bodem vindt men in hetwesteljk
gedeeltede Devonischeeninhetoosteljkgedeelte de steenkolenvorming,terwjldetriasen de Permsche vorming zlch alleen aan de
oosteljke qrenzen vertoonen De oudere vor-

mingen zkn overalt0t aanmerkeljke dikte
Deschrjversvancommentarenwerdengestraft m et diluvium bedekt.Het klimaatis erruw
W egensvalschheid en hunne geschriftenmoes- en dewinterlang;degemiddeldeJaarljksche

ten w orden vernield. Het werk der com men- warmte iser 3,750C..en eenekoudevan- 37O
tatoren verrigtte deKeizerzelfdoorhetuitge- C.in den winteren eenehittevan + 37OC.in
ven van Novellen.
den zomer zjn niet zeldzaam.Uitgestrekte
mns
ber
eo
er
ndnnaoarm
heNtove
Lltj
che,wo
em, afkomstig van wouden van denne- en berkeboomen be-

(negen),omdat
de negende was, isbj onsdeelfdemaand,
deze maand in den oud-Romeinschen kalender

dekken er3/5devan den grond,en aldaarbevindt zich veel wild. T0t de delfstoflbn behooren er moerasjzererts, kalksteen, leemj
steenkolen (sterk metzwavelkiesvermengd)j

heet o0k Slnqtmaand en vormt den overgang
t0t den winter.De z0n komtdan in hettee- koperen zilver,terwjleronderscheidenemiken vanden Schutter.Degemiddeldeverander- nerale bronnen worden gevonden.De veeteelt
ljkheid van temperatuur is daarin geringer is er n0g niet voldoende voor de behoefte,

dan in D eeem ber en grooter dan in Oetober, doeh de landbouw levert er genoeg rogge,
terwjl onweders in deze maand zelden voor- haver en gerst voor verbruik.Tarwe,boekweit, erwten en gierst worden er ingevoerd.
komen.

Novi, o0k Norl Aklre genaamd, eene De inwoners ztjn (met uitzonderingvan26000

arrondissementshoofdstad in de Italiaansche
provincie Alessandria, ligtaan den voet van

Kareliërs, 7000 Tsjoeden, 4000 Duitschers
en eenige Israëlieten en Zigeuners) Groot-

spoorwegen van Alessandria, Piacenza en

hun bestaan in verschillendewerkzaamheden,

deApennjnen en ishetvereeniginêsptlntder Russen en vinden,behalve in den landbouw ,
Genua.Zj is de zetelvan een onderprefect door eene drukkescheepvaartveroorzaakt,in
en van eenige regtbanken en bezit een hecht het vervaardigen van houten voorwerpen en
kasteel, een 1yce'um , een gymnasium , eene in deJagt.Ook trekken velenJaarljkseenige
technische school, onderscheidene inrigtingen

maanden naar Petersburg en elders om werk

van weldadigheid,zjdeteelt,zjdeweverj en tezoeken.Vandetalrjkejaarmarkten,welke
zjdehandelen teltruim 12000inwoners.Hier ergehouden worden,zjn slechtsdievan het
werden den 15den Augustus1749deFranschen klooster Kirilo-Nowolesersk, Starala Roessa
onder Joubert door de verbondene Russen en en Tjerepowez van belang.Dehandeliser
Oostenrjkers onder Soewarow, en den 6den n0g al aanzienljk, inzonderheid in graan,
Novembervan datJaarde Oostenrjkersonder metaalen zout, en defabrieknjverheid ontKnay door de Franschen onder SaLnt-cyr ge- wikkelter zich meer en meer.Dit gouvernem entis verdeeld in 11 arrondissementen.
slagen.
N oviciaat of nie%welingsckap noemtmen
De hoofdstad Nowgorod ofNowyorod 'cdloi
den proeftjd van de zoodanigen,die leden is eene van de oudstekoloniën der Noordsche
willen worden van eenegeesteljkeorde.Men Slawen en reeds in de 9de eeuw waser de
geeft aan zulke personen den naam van n0- opperheerschappj gevestigd over alle steden
vicrn,en zg staan onderhetopzigtvan een van dit volk. Hier vereenigde in 862 Rwrik
novlcenm eester.
met zjne W arëger deverstrooide Slaw en t0t
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een ordeljkenStaat.Hareligging wasdaartoe ontwikkelde zich voorspoedig, vooral nadat
zeergunstig,daar zjaan deeenezjdeveilig zj in 1863 van waterleidingen voorzien en
w as voor de verwoestende strooptogten der door spoorwegen met W oronesh (alz00 met
Aziatischevolken en aandeanderezjdedoor Moskou)enTaganrogaandeZeevan Azow verwaterwegen gemeenschap onderhield met de

bonden was.Het aantalinwoners bedroeg in

meerbeschaafdeGermanen.Zj werddan o0k 1865 ruim 20000 en metdenaanvangvan 1873
eerlang eene bloejende koopstad, f
lie heer- reedsmeer dan33000.Menheeftereen gym naschappj voerdet0taan de Witte Zeeen het sium voorJongensen eenvoormeisjes,onderOeralgebergte.Reeds in de 12deeeuw hadden
Duitsche en Skandiuavische kooplieden hier
handelskantoren,en toen de magt der Duitsche Hansa toenam ,verhieven dezeNowgorod

scheidene anderescholen,11kerken,eenweeso
vondelingen-en ziekenhuis,bank-inrigtingen,

staatsregeling van Nowgorod waren na de

der stad gelegene en m et deze door een

een tuighuis,een qedenkteeken van den het-

manPlatow,2aanzlenljkejaarmarkten,enveel
totdebelangrjkstemarktplaatsvanhetnoord- handelvooralmetgraan,wjn,houten droöoosten en t0teene bron van rjltdom voorde gerjen.De njverheid bepaalterzich hoofdkooplieden.Dââr ruilde men Russisch leder, zakeljk bj het hakken van steenenj het
huiden,was,talk,hennep,vlasen donstegen vervaardigen van meel,hetsmeden van jzelinnen en wollenstoâ'
en,metalenvoorwerpen, ren voorwerpen en het bereiden van wjn,
lood,zwavel,zout,wjn,bier,parkementenz. doch ontwikkelt zich met kracht.OpmerkeMaar de zelfstandigheid en de republikeinsche ljk zjn de rt
lim 5 uur gaans ten noorden
verbrjzeling van het Juk der Mongolen een spoorweg verbondene anthracietbeddingen aan

doorn in het00g der Russische Czaren,en in de Groesjewka, al
waar thans reeds eene
1478 begon lwan de Groote tegen haar een plaats verrezen is,die desgeljks op eene
vernielingsoorlog tevoeren,voleindigdin 1579 stat
lbegintte qeljken.
door lwan de '<r::#d, die haar verwoestte,
Nubar-pasla,een verdiensteljk EgyphareschattênnaarMoskoubrart,hetgrootste tisch staatsman,geboren te Smyrna in Janu-

gedeelte der inwoners(60000?)lndesvolchow

arj 1825, is de telg van een Armenisch-

deed verdrinken en de buitenlandsche koop- Christeljken stam , werd in Zwitserland en
lieden verbande.Toen was het met den bloei Frankrjk ogrevoed, t
rad in 1842 onder

van Nowgorod gedaan. N0g eenmaal(1650) Mehemed dJzln Egyktischedienst,eerstals
ontstond er een opstand tegen czaar Aleœei,
doch te vergeefs, en de snelle opkomstvan
Petersburg deed de voorheen z00 magtige
stad allengsin nietigheid wegzinken.De kro-

secretarisvanden minlsterBolosWe'
y,daarna
als tolk van den onder-konlng, werd door
Abbas-pasja meermalen met belangrjke zendingen belast, en was in 1824 gezant te
niekschrjversvermelden,datNowgorod wel- W eenen. Onder Raid-pas
ja droeg men hem
eer 400000 inwoner:met honderde kerken en deorganisatie op van hetEuropeesch-lndisch
kloostersbezat, en daarvan is slechts weinig landtransport door Egypte, - ten tjde van
overgebleven.Hetmerkwaardigst is er de So- Ismaël-ptw'
a leidde hj te Constantinopelen

phiakerk in hetKremlin,aanvankeljk in 989 te Parjs met goed gevolg de onderhandelin-

van houtopgetrokken,maarna den brandvan gen over het graven van het Suëz-kanaal
1045 naar het modélder Sophia-kerk te C0n- (1864)en sl
oot,in 1866totpaslaenminister
stanstinopel in steen hersteld. Daarin vindt van Buitenlandsche Zaken benoemd!metde
men overbldfselen van onderscheidene Heili- Porte verdragen over de betrekklng van
gen, een wonderdadig Christusbeeld uit het Egypte t0t hetTurkscherjk en hettoekenm idden der llde eeuw , vele reliquieën van nen van den titel rKhedive''(1867).Voorts
voormalige Czarçn en metropolitanen en een bragthj de internationale regtbank in Egypte

Chaldeeuwsch altaar.Opmerkeljk zjn ern0g t0t stand en bejverde zich met goed gevolg,
'che beschade bronzen deuren uit de 13de eeuw.Vborts om er de beginselen van Europes
ziet men er in hetKremlin een zwaren ring- ving en staatsregeling in toepassing te bren-

muur,terwjlo0k eenige andere kerken en gen.Nadat hj reeds in 1874- 1875 afstand
onderscheidenekloostersdeaandachtverdienen. had moeten doen van zjn post,ontving hj
De stad ligt aan hetIlmenmeer en aan den den iden Januarj 1876 zjn ontslag,waarna
mond der W olchow , en het aantal harer in- hj zich qaarEuropa begaf.
w onersbedroeg in 1874 ruim 17000.Menheeft

N ubie, een land in het noordoo8ten van

er een gymnasium voorjongensen een voor
meisjes, eene reaalschool,eenekweekschool
voor onderwjzers en 36 kerken, zonder de
kloosterkerken te rekenen.De njverheid is
er van weinig belang,doch de handelvrj
druk,terwjlzj doorspoorwegenmetStaraja

Afrika aan beide zjden zan de Njlgelegen

RoNesow
sae
n Tsjoedowoverbonden is.
o Tslork ask ,de hoofdplaats en de
éénige stad van het land der Donsche Ko-

zakken,ligtop een heuvel,welkevan3 zjden bespoeld w ordt door de Akssai en de

Toerssow.Zj isde zetelvan hetcentraalbestuur en van de hoogste regtbank der D0nsche Kozakken, werd in 1805 gestieht en

en t0t Egypte behoorend,strekt zich uit van
den Kreeftskeerkring ten noorden t0t aan de

Egyptische Soedan ten zuiden (150Z.B.)en

van de kusten der Roode Zee ten oosten t0t

aan degrooteLibyschewoestjn en deOasenreeks ten westen.Binnen deze,doorRnssegger
aangewezenegrenzentelthetop13500Ejgeogr.
mj1 een millloen inwoners. Het bestaat uit
het smalle Njldal en uit groote,aan weerszjden zich uitstrekkendewoestjnen,die aan
de oostzjde van tjdeltjke rivieren (W adi)
doorsneden zjn. Deze laatste vormen de
Nubische woestjn of die van Korosko.Meer
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op eene zandige steppe dan op eene steen- bj deBerabra,Sleikieh,RobgtâtenDslMlin,
achtige woestjn geljktde in degroote Nj1- welke van de grenztm van Egypte t0t aan
bogt gelegelle Bahioeda, waar lage mimosa's Chartoem hetNjldalbewonenen eral8landen rietgrassen groejen.De grond van deze bouwersj schippers en koopliedcn gevestigd
steppe bestaat uit geel,leemachtig zand, en ofals handwerkslieden en soldaten inTurkje
de talrjke rotsbrokken behooren er t0t de en Eo pte dienstbaar zjn - en die der
zandateen- en porqersoorten. Men heeft er Bedoei'nen bj deoverigestammeningebruik,
steile, woeste, doch geene hooge rotsgevaar- nameljk bj deAbabdeh tusschen de Njlen

ten; daartoe behooren de Djebel Gerbe en de Roode Zee, de Bisjarin ten zuiden van
Kawewad ten oosten van de Njlen deDsje- deze, de Haddendoa n0g verder naar het
be1 Gilif en Magaga in de Bahioeda-steppe. zuiden, de Sjoekoereh tusschen de Nj1 en
Het hoogst verhett zich de aan de Roode de Atbara (ten oosten van de Cbartoem),de
Zee gelegene Sotoerba (2103 Ned.el).ln het Beni-Amer enz. aa'l de noordeljke berghelnoordoosteljk gedeeltebevinden zich dereeds lingen van Abessinië,die allen hunne volksin de dagen der Pkarao's Ontgonnene,doch taalgebruiken,terwjl de Homran,deHa1thans verlatene Nubische goudmjnen. De lenga enz. zich van het Arabisch bedieNjl,de hartader van Nubië,overstroomter nen. A1deze volkeren hebben eene donkere,
niet langer,zooals in de dagen der oudheid,
hare hooggelegene zoomen. Daar voorts in
het noorden van Nubië geen regen valt,
moetmen den bodem dool'middelvan schepraderen bevochtigen.Het ltlimaatiservooral
in het noorden zeer warm en droog. De

bruine, zwartbruine of' zelfs zwarte kleur,
zonder evenwelt0thet Negerras te behooren.

Doordienzj,Arabischsprekende,zichgaarne
voor Arabieren en nakomelingen van den

Profeet uitgeven,hebben zj de beoefenaars
dervolkenkundelangen tjd misleid,eneerst
schrale plantengroei bestaat er voornameljk M wnzinger heett daaromtrentmeerjuiste meuit m im osa's, dadelpalmen en doem palm en, dedeelingen gedaan.Hethedendaagsche Nubië
en onder de geneeskrachtige kruiden is er de is enkel een geoqraphisch begrip en was
senna een belangrdk handelsartikel.llet zuid- nooit een zelfstandlge Staat;het bestond uit

oosteljk gedeelte daarentegen,hetlandschap een aantalkleine rjken,die nu eens ieder
Taka, hetwelk door de Atbara en door uit afzonderljk door stamhoofden geregeerd en
Abessinië derwaarts vloejende wateren be- dan wedergedeelteljk door veroveraarsonder

vochtigd wordt, heeft een geheel ander denzel
fden scheptervereeniyd werden.
voorkomen; het is een echt Afrikaansch
In ouden tjd bevonden zlch de Nubiërsop
keerkringBgewest m et digte wouden,grazige een hoogentrap van beschaving,zooalsbljkt

steppen en een vbrbazenden rjkdom van uit devele bouwvallen in hetNjldalvan de
eigenaardiqe At
kikaansche dierent welke er Egyptische grenzen totaan Dongola en Chart0t verrjklng onzerzoölogisohetuinen opge- toem; zj zjn afkomstig van gebouwen uit

vangen en uit de haven Saoeakin aan de de dagen der oud-Egyptische Koningen,der
Roode Zee verscheept worden.De inwoners, Ptolomaeu&sen en der Romeinsche Keizers.

vooral die der woestjn tussc,
hen de Njlen Men vindt in hetmidden der woestjn overdeRoode Zee en aandenoordeljkehellingen bljfselen van zeeroude Egyptische tempels
van Abessinië, vorm en eene ongem een bjKalabsleh enDakkeh,- voortsbjSeboeah
schoone soort van m enschen en behooren meteene sphinxenlaan, bj Aboe Simbeljbj
m eerendeels tot de Hamitische afdeeling van Merawe, bj Assoean, bj de puinen van het
het Caueasische ras, althans voor zoover oude Meroë, bj Messaoerat enz.Hetwoord
aba beteekent in het Egyptisch qond en
zj niet door vermenging met Arabieren en N '
Negers verbasterd zjn. Zj zjn zeer begaat'
d was alzoo nietdenaam van hetvofkjmaar
naar den geest, sterk, jverig en leiden een van het ten zuiden gelt
?gene goudrjke land.
zwervend leven. H unne dorpen bestaan tlit De Nubiërs vinden wj in de dagen van EraSen Rtrabo vermeld alseengrootvolk,
kegelvormige hutten van stroo (tokoels) of JJ.SJAeZ3:.
uit vierkant'
e, van twi
jgen gevlochtene en ten westen van de Njlgevestigd,vermoedemet bladeren gedekte woningen. Zj leggen ljk in Kordofan in de ten noorden hieraan
zich toe op de veeteelt, vooralop de scha- grenzende oasen.Zj werden eerstomstreeks
pen- en kameelenfokkerj. Men verbouwt er 300jaarna Chr.doorDiocletiannsopgeroepen
wat gierst en tef) en voor 't overige zjn om Egypte tegen de invallen derBlemmyers

dadels en melk de voornaamste voedingsmid- en Megabarers te beveiligen. Sedert de 6de
delen.Methunne kameelen nemen zj jverig eetlw vond het Jacobietisch Christendom er
deel aan het warenvervoer langs de karava- vele aanhangers en hunne welvaartnanlaannenwegen van Korosko naar Aboe Hammed, merkeljk toe.Debloeivan Christeljk Nubië
van Amboekol naar Chartoem , van Berber duurde van de 7det0tde 14de eeuw.Talvan
naar Saoeakin en vanhier naar Kassala.
kloosters en kerken ontstonden in dat tjd-

De inboorlingen van Nubië zt@n geenszins, perk langs den oevervan deNjl,vooralin
zooals zj zelven beweren, van Arabisthen de provineie Dongola. Sedert den aanvang
oorsprong. Veel meer stanlmen,dan men tût der 14de eeuw bezweek het Nubische rjk
nu toe verm eldde,behooren t0t de oorspron- langzamerhand voor d: m agt der Arabieren,
keljke Aethiopische bevolkingtdoch hebben en in het midden dier eeuw omhelsde zjn

later de Arabische taal,godsdiensten zeden Koning de Mohammedaansche leer.Het land
aangenomen. O0k nu n0g ontmoet men er verdeelde zich in een aantal kleine Staten
twee vermaagschapte talen) die der Berbers onder afzonderljke opperhoofden,die afhanXI.
16
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keljk waren van de Koningen van Sennaar
of van de Sultans van Turkje.In 1820 deed
Ismaël-pan'a, de zoon van den Egyptischen
pasja M eltemed 2!ï,een invalin hetland en
veroverde het t0t 3an zjne zuideljkegren-

17denJulj 1785,sedert1814deachtstegraaf,
werd den 12deh Januarj 1822 markies van
W estmeath. - T0t een Jongeren tak van

dit geslachtbehoorde RobertAl.gesf,viscount
Clare, die in 1775 den titel verkreeg van
Z0n. Het om vat thans de Egyptische gewes- graaf rJ/q%ugent,welkena den doodvanzju
ten Berber, Dongola,Taka en Saoeakin,en zoon lïdmnnd met de goederen overging op
gedeelten Van llassaoea en Chartoem ,bene- zjne dochter, gehuwd met den markies ran
vensvan oppepEgyptehetzuideljk gedeelte Bueklngltam.f#wz'yzl# had echter tweeonechte

van hetgewestEsneh.Zjne merkwaardigste zonen achtergelaten, die bj het Britsche

steden zjn:Berber,E1Ordeh (D0ng0la)en leger en de marine opklommen t0teen h00-

Korosko aan de Njl,Saoeakin aandeRoode gen rang. De oudste, George Nlwezlf, geboren den lodenJunj 1757,overleedalsveld-

Zee en Kassala in raka.
N ucha eeno arrondissementshoofdstad
Van het Russlsch-Transcaucasisch gollvernem ent Jelissawetpol, ligt aan de zuideljke
helling van den Grooten Caucasus,839 Ned.
el boven de oppervlakte der zee.Men heeft

er eene belangrjkezjdeteelten groote zjdespinnerjen, vele kerken en moskeeën,een
aanzienljken handelen nagenoeg 25000 inwoners (1873).
N uck (Anton),een verdiensteljk Neder-

maarschalk den 4den Maart 1849, en de

Jongere, Cltarles 224
f,1.3
1: Nuâent, geboren
in 1759,stierf den Tden Januarj 1844 als
admiraal.- Georye X IOt
/:Z.J Temple Grdprïll:,

jongere zoon van den markies van Wlc/dpgltam en geboren den 3osten December 1788,

erfde in 1813 van zjnemoederdewaardig-

heid van Iersch pair,werdin 1812eenliberaal
1id van het Lagerhuis en zag zich in 1830
t0t lord van de schatkist en in 1832 totlordlandsch ontleedkundige, geboren te H arder- oppercommissaris der Ionische Eilanden be-

wjk in de 2dehelttderlTdeeeuw ,ontving noemd.Hj werd in 1835 teruggeroepen en
aldaar zjne opleiding,vestigde zich a1s ge- wjdde zich nu aan letterkundigen arbeid.
neesheer te '
s Gravenhage, werd in 1687 Reedsin 1812had hj hetgedichtpportugal''
hoogleeraar te Leiden en overleed in 1692. in het licht gegeven, en in zjn pluands
Van zjne geschritten vermelden wj: XDe classical and sacred (1843,2 dlnl''beschreef
vasis aquosis oculi (1685)'' - ,De ductu hj zjnetogteninhetOostenenleverdevoorts
salivalirlovo (1686)'',- pDefensio ductuum metzjnegemalin:rLegendsofLilliesbythe
aquosorum etc. (1695)'', - pAdenographia Lord and Lady thereot'(1846,2 d1n)''.In
curiosaetuterifoemineianatomenova(1692)''
, 1847 werd hj wederlid van hetParlement,
-

en roperationes etexperimenta chirurgica

doch overleed kinderloos den 26sten November

(1692)'',doorden student Tiling nazjndood 1850.- Na den val der Stnarts trokken 0nin het licht gegeven.Zjne sopera omnia'' derscheidene R.Katholieke leden van dit ge-

slacht naar Oostenrjk. Laval, gl'
aaf Nugent
zf/z,Oostenrjkschveldmaarsehalk,
veel belangrtks omtrent het Juiste ge- nan Trrddfzzdt
bruik van setons, cauteria, fontanellen en werd geboren in 1777 bj Dublin en kwam
versehenen te Leiden in 1733.D aarin vindt
m en

#@ oom , graaf
blaartrekkende pleisters,over panboring,over reeds vroeg ten huize van ZPn
oogoperatiën en glazen kunstnogen, over de Oliver.yl.gëzàf,komm andantvanPraag,- was
verwjdering van neuspolypen, over de ge- in 1817 generalissimus van hetNapolltaansche
hoorbuis (stethoscoop), over kunstrebitten, leger, in 1838 veldtuigmeester en snelde in
het uittrekken van tanden, de arterlotomie, 1848 aan het hoofd van een arm eekorps Rahet operéren van borstkanker, het openen detzky te hulp in zjn strjd tegen de Piémon-

van de borstholtebj borstwaterzuchten van tézen.In 1849 streed hja1s veldmaarschalk,
den buik bj buikwaterzuchtenz.,terwjlhj in den slag bj Solferino, en overleed den
een groot voorstander was van de transfusie 22sten Augustus 1862.- Een jongere tak,
Van bloed.
Nwgent-.
Ballynaeore,is in 1689 in den vrjNugent is de naam van een uit Norman- heeren- en in 1778 in den rjksgravenstand
dië afkomstigj doch sedert de 12deeeuw in
Ierland gevestigd geslacht. Gilbert de Fk-çeaf
was een ridder,die een connetable Laey op

opgenomen.

N ukahiwa ofNt
ldkc/zi/
pl,hetgrootsteeiland
derW ashingtongroep(zieM arkiezeneilandenjin
zjn veroveringstogt naarIerland vergezelde, het zuidoosteljk gedeelte van Polynesië,heeft
en zjne dapperheid werd beloond met de eene uitgebreidheld van ongeveer 8 D geogr.
baronnie Delvin in W estmeath, - Ricltard mjl,rotsigekusten,goedehavens,bergenter

z%ugent, tiende lord ;):!rï4 Yverd ill 1607 hoogte van 1100.Ned.el en vruchtbaredalen.
Yiegens eene zamenzwering ill hechtenisge- De inboorlingen, t0t het M aleische ras benomen;hj ontsnapte echter naarzjn kasteel hoorend, doch in 1871 slechts 666 zielen telDelvin en werd a1s schuldig aan hoogverraad lende,zjnwelgemaakt1anligchaam ,tatoeëren
in den ban gedaan. Hj regtvaardigde zich zich zeersterk en bezitten w einig beschaving.
echter voor Jacob T,zoodat hj nietslechts Het eiland werd in 1791 door Ingraltam ontonschuldig verklaard,maar in 1621 t0tgraaf dekten issedert1842onderworpenaanFrank-

van W estmeath verheven werd. Hj overleed rjk,dat er te Taiohae een garnizoen eneene

in 1641.Ditgeslacht was R.Katholiek,tot- stxafkolonie heelt.
N u1 is eene uitdrukking,welke verkregen
dat Tkomas Fk-gezzf, zesde graaf van W estm eathj tot het Protestantismus overging.- w ordt, w anneer men een getalvan zich zelf
G6org6 TA- J: Jol
tn Xxpesf, geboren den aftrekt.Zj valt dus zamen met het begrip
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nletn.In de rekenkunde is de nulnietslechts vermelden W @
J@*
I
. Handboek der geneeB- en
het afwezigheidsteeken van een getal,maar verloskundevan hetVee(1819;4dedrlk,1844)'
',

00k zelveeen getal!daarzjhetovergangslid
Veeartsenjkundig Magazjn (1827-1847,
vormt tusschen posltief en negatiet',alsmede 6dlnl'
'- pverhandelinq overdekoepokken,
omdatzj,doorzich zelvegedeeld,een onbe- zooals dezelve natuurljk bj het rundvee
paald getalt0t quotient heett.Nu1 is ook de voorkomen enz.(1831)'',- roverdenhoogen
grenswaarde van eene breuk meteen bepaal- ouderdom ,dienhetpaardbereikenkan(1843)'',
en onderscheidene vertalingen, benevens
den tellereneen oneindigen noemer(-a = 0).
eene lange reeksvan verhandelingen in tjd*
In het decimale stelsel plaatst men eene 0, schriften.
waar eenhedenytientallen enz.ontbreken.
Cornel'is Dtar Fh-ls, een zoon van den
Num a Pom piliusNvolgens de overleve- voorgaande. Hj werd geboren te Sappemeer
ring de tweede koning van Rome, was de den zden Februarj 1807,in 1822ingeschrezoon van den Sabjn Pompo Topeïll: en de ven als student te Utrecht en zag weldra
schoonzoon van koning Tati'us,die gedurende prjsantwoorden van zjne hand te Luik ente
eenigejaren metR6ml
tl'
asheerschappjvoerde. Gentbekroond,werd candidaat in deletteren

Hj werd t
lit Curesin het land der Sabj- en bepaaldezich toen bj deregtsgeleerdheid,
nen,Faar hj ambteloosleefde,na den dood terwt
jl hj met zjn vriend Rora t
hccl-l in
van Ao'
mulus en na eene tusschenregéring van de Jaren 1826 en 1827 het Utrechtsch Aeadémi
ebl
ad
:
sDe
gekor
t
wi
e
kt
e
Faam'
'
redigeeréénjaar,naarRome geroepen,om dentroon
te beklimmen (715vö0
'rChr.).Zjne regéring den.In 1830 schreefhj:rlletpetitieregtvan
bragtervrede,daarhjerzich vooraloptoe- ingezetenen aan de Staten-Generaal gehandlegde, den pas gestichten Staatt0t vajtheid haafd''.Voorts nam hj deelaan den Tiente brengen. Hj verdeelde de door .
2o
'mulus daagschen Veldtogt en promoveerde na zjn
veroverde landen onder de burgers,bepaalde terugkeer in de letteren en in de regten met
daarvan de grenzen en wjddeheiligdommen proefschriften over Maehiqvelli. W eldra be-

aan den g0d Terménus (Grensbewaker)en aan noemden curatoren der hooreschool te Grode godin I'
ide.
g (de Tronw'
).Hj verordende ningen hem t0thoogleeraar ln de regten,en
voortseene betere verdeeling vanhetjaardoor hj aanvaardde deze betrekking den llden

de vaststellilig van 12 maanden en bepaalde December 1834 met eene redevoering; pDe
schrikkelmaanden?om alzoo tekoment0teene Jure publico hac nostra aetate potissimum
Juistere tjdrekenlny. Bovenal zocht hj in recteexcolendo'' en 6Jaarlaterlegde hjhet
godsdienstige instelllngen w aarborgen voorde rectoraat neder met eene redevoering: pDe
getrouwheid en gehoorzaamheid der burgers. patrio Jureconsulto academica institutione in-

Daarom benoemdehjpontiices,diezorgdroe- fbrmando''.In het Jaar 1855 sprak hj bj
g
en voordegodsdienstigeplegtigheden,en de eene dergeljke gelegenheid: pDe disciplina
lnstelling van augures,Qamines,salii,fetiales quae injurisnaturaexplicandaversaturetc.'',
en die derVestaalsche maagden isvan hem af- en overleed dan gden Mei1857.Van zjnegekomstig-voortswjddehjaanJanuseentempel, schriften vermelden wj:Eenevoorrede vssr
die gedurende den oorlog genpend werd,doeh

de q,lnleiding t0tdewetenschap vanhetEuro-

ésche volkenregt''van de W cl,en vôör de
onder zjne rejéring steeds gesloten bleef. pZedeen staatkundige toespraken''van Ckan-

W egens zjne ultstekende wjsheid wordthj
voor een leerling van Pytltak
qoras gehouden; zzïzw , - mverslag over de bronnen van het
o0k meldtdesage,dathj bjeen heiligwoud Oud-vaderlandsch regt,metbetrekking tot de
zam enkomsten hield m et de nymf Egnro. stad en provinde Groningen (1853- 1854)''
Hj overleed in 672 en werd onderdellJani- in de werken van het Utrechtsch Genootculus ter aarde besteld:hier vond men,z00- sehap - levensbesehrjvingen van Joan M ela1s het verhaalluidt,in 181 vöör Chr.zjne cMor Kemper,van mr.Jhr. Wich'
er r- k
%wingeschriften, die eehter op lastvan denSenaat

deren, Aleœander Fkrllln, Tammo t
gl
/,ken.
s en

werden verbrand.Zjne dochter Pompilia trad Pl
t. '
< '
van .
S'
dfx:#d,- en talrjke opstellen
in het huweljk met N'
ama Alrci'
dfd en was in tjdschriften.- Zjn zoolz Oncko W ïcAe
de moeder van A news Jftzrcizl:,den vierden
Koning van Rome.

Star Fk-lzl, gepromoveerd in de regten in
1869 op een proefschrift,getiteld:puornelis

Numan.Onderdezennaam vermeldenwj: van Bynkershoek,zjnleven enzjnegeschrifAleœander Fhzzlcs, een uitstekend Neder- ten'' ls commies-griëervan de Eerste Kamer
landsch beoefenaar der veeartsenjkunde.Hj der Staten-Generaal.

N7erd geboren te Baoo den 8sten December
N um antia9 de hoofdstad van den Celti1780,studeerde en promoveerdete Groningen berischen stam der Arevacersin Hispinia Tarin de geneeskunde,vestigde zich als genees- raconensis, het hedendaagsch Oud-castilië,
heer te Hoogezand, en werd in 1819 hoog- lag aan de Duriusbj hareoosteljkeombuileeraar aan de veeartsenjschoolte Utrecht. ging beneden de stad Soria.Zj had geene
Later werd hj directeur van deze inrigting, muren ot'torens,m aar was door hare ligging
m aakte zich in die betrekking hoogst ver- op eenesteile,sleel
htsaan ééne zjdetoegan-

diensteljk en overleed den lsten 8eptember keltjke hoogte onneembaar.Haar Omtrek be1852.HjwasridderderOrdevanden Neder- droeg 41,/cNed.mjl.Vooralwerd zjvermaard

landschen Leeuw , kom mandeur van die der dool'den kloeken weêrstand,waarmede hare
Eikenkroon en lid van een groot aantal ge- 8000 strjdbare mannen zieh tot aan haren
leerde genootschappen.Van zjne geschriften va1tegen de Rgmeinen bleven verzetten.Na16*
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datdeconsulQ.Caeeillns*:feJ!x:Maeedonielts ners, N'umidiërs genaamd, een woord, hetin 143 en 142 vöôr Chr.de Celtiberiërs 011- welk met Nomaden in verband staat en aan
derworpen had, zette Numantia alleen den hunne levenswjs ontleend is,waren a1sruistrjd tegen de Romeinen voort,dwong den ters vermaard en verdeeld in Massaesyliërs
consulQ,Pompejnsin 139 t0teen voorhaar en 31assyliërs; de eersten bewoonden het
eervollen vrede) w elke etshter niet w erd be- westeljk en delaatsten hetoosteljk gedeelte
krachtigd doorden Romeinschen Senaat,sloeg des rjks,terwjl de Ampsaga (thans MTadi
een aanval af van den consul M .T oziîil.s el Kibir) de grens dier deelen vormde.Ten
Laenasen omsingelde diensopvolger,dencou- tjde van den Tweeden Punischen Oorlog besul Cn.A'
ot
sfïlï'
M,
s Maneinns,zoodathj capi- vond zich W est-Num idië, het grootste g0tuléren moest.De consul,de quaestorTiberius' deelte, onder de heerschappj van Dypltaœ,
K zzlzrpzlïfx.: Graeeltus en de voornaamste ofti en het oosteljke onder die van M asénissa,
cieren bezwoeren het gesloten vredesverdrag, die met bjstand der Carthagers den hem
maar o0k dit w erd door den Romeinschen
Senaatverworpen,waarna deze u
Hanein'
.saan

wederregteljk ontrukten troon heroverd had,

deNumantjnenuitleverde.Nurusttedeoorlog,
totdat in 134 de jongere Pwblins 0tvpeJïy.
:
Sei
pionaar Spanjegezondenwerd.Dezevermeed elk gevechtmetde Numantjnen,maar

behporde. Syphaœ daarentegen koos de zjde
derRomeinen(207véôrChr).Toenhj echter
ten gevolgevan zjn huweljk metSopl
tonisba,

en deswege totde bondgenooten van Carthago

de dochter van Hasdrubal,t0tde Carthagers
verwoestte het Omllggend land en om sloot de overging en M asinissa vel
joeg, zocht deze
stad m etwallen en grachten en meteen leger hulp bj de Romeinen,welke inQ01 onder
van 60000 m an,zoodaterweldragebrek aan Dci
pio in Afrika aan land stapten. Syph'aœ
levensmiddelen ontstond. Niettemin verdedig- leed in 203 bj herhaling de nederlaag en

den zich de Numantjnen t0thetuitersteen werd eindeljk gevangen genomen, waarna
gaven zich nietovervöördatzj aldeellenden zjn rjk in 201ten deelvielaan M asinissa,

van den hongersnood hadden Ondervonden. aan wien de Carthagers alhetland moesten
Vöpr dien tjd evenwelbragten veleoverge- afstaan, dat te voren t0t Numidië behoord
blevenen elkander ter dood. W ie in handen had. De zonen van M asùtissa,nameljk MLder Romeinen vielen,werden a1s slaven ver- eyt
stz, Gulussaen Manastabal,verdeeldenhet
kocht,en de stad werd geheelen alverwoest. rjk van hunnen vader en na het overljden
Deze verovering was naar het oordeel der der beide laatstgenoem den w erd M ieipsa w e-

Romeinen zööroemrjk,datSeé
pionietalleen der Koning van hetgeheele l
'jk,dathj in
een triomf maar 00k den naam van Numân- 119 onder zgne zonen Adherbalen Hiëmpsal
fïc'
.: verkreeg.Later verrees Numantiaweder en zjn neefJ'
tt
g'
trtl
ta (den zoon van M anauit hare puinhoopen, doch bleet'eene plaats stabal) verdeelde. Nadat echter Juqurtha in
vanweinigbelang.Men vindtdeoverbljfselen 106 dool'de Romeinen overwonnen was, verdeelden deze het land onder deovergeblevene
dezer stad bj Puente de D0n Garray.
N um enius van Anamea in Syrië leefde leden van het geslacht, en één van hen,
vermoedeltjk tegen het einde van de eerste Juba 1, de zoon van H iëmpsal,is vermaard
eeuw onzerJaartelling,vermengdede wjsbe- als een trouw aanhanger van P ompqlàs in
geerte van P tato m et die van Pytbâgoras en den oorlog #an dezen tegen Caesar. Nadat
metdie der Oostersche wjsgeeren,en schreef Juba in den slag bj Thapsus (46)overwoneenige door Plotinws hoog gewaardeerde wer- nen was? werd Numidië onder den naam
ken, die een grooten invloed hadden op het van Numldia propria een Rolneinsch w ingeNeoplatonismus,doch waarvan slechts eenige west, bestuurd door deu Rom einschen ge-

fragmente.
n zjn bewaardgebleven..

N um eri, hetvierde boek des Ouden Testaments, draagt dien naam , w elke Getallen
beteekent, omdat er twee tellingen van het
Israëlietische volk,benevens tellingen van de
Levieten en van de eerstgeborenen in worden
medegedeeld.V00r 'toverige vindtmendaarin
een gedeelte van de geschiedenisderomzwer-

schiedschrjver Sallustins. Keizer A'
tt
qltstws
schonk het westeljk gedeelte, van de rivier

Ampsaga af, met M auretanië aan Juba 11,

terwjlOosteljk ofeigenljk Numidiëeen deel
uitmaakte van het w ingew est Atkika.Tot de

aanzienljkste steden van Numidië behooren:
Hippo, Rusucurrum , Zama, Lam baese en

Cirta.Bj de splitsing van het Romeinsche
vingen van lsraëlin de woestjn,en hetge- rjk ond6r Theodosiws vervielNubiëaan het
heele boek schtlnt uit een aantal onzamen- MTest-Romeinsch gedeelte, daarna aan de
W andalen, na de vernietiging van deze in
hangende fragmenten trbestaan.
NumidA M eleagrls L.,zieParell
toen. de 6de eeuw aan het Byzantjnsche rjk, en
N um idld, in de dagen der oudheid een

rjk in hd noorden van Atrika,omvatte het
hedendaagschAlgérieengrensdeinhetnoorden
aan deMiddellandsche Zee,in hetoosten aan
de Romeinsehe provineie Afrika, waarvan

het gescheiden was door de rivier Tusca

in de 7de eeulv aan de Arabieren.

Numidisch JuFertje,(Grus Numidica

Briss.4 is de naam van een vogel van het
geslacht der Kraanvogels en komt het meest
overeen metden kroonreiger.Hj isveelkleiner dan de kraanvogél en niet veelgrooter

(W adi elBerber),in hetwesten aan Mauri- dan de gewone oojevaar.Ztjn ligchaam is
tanië met, de Malueha (Moluya) als grens- gedekt m et blaauwachtig-aschgraauw e vede-

rivler, en in het zuiden aan de Atlasketen! ren, doch de k0p, de hals en de slagpennen
die het scheidde van het land derGaetulen zjn zwart, alsmede de vederen,welke aan
en van hetbinnenland van Libye.De inwo- de keel naar beneden hangen.Aan weêrszj-
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den achter de oogen ontwagrtmen een 0m- moed, Bultan der Seldsloeken in Syrië en
gekrnlden b0sfjnevederen Deirisderoogen Egypte, aanschoawde het levenslichtte Dals rood,de bek aan den wortelgroen,in het mascus den zlsten Februarj 1116y werd in
midden geel en aan het einde rood, en de 1146 als opvolger van zjn vadersultan van
pooten zjn zwart.Men vindtdezen fraajen, Mossoel,heroverde Edessa,sloeg in 1148 den
zeldzamell vogelin Arabië en Nubië.
aanval af der koningdn Koenraad III van

Num ism atiek,zieM '
ant-enTezlzlizwàf
xlde. Duitschland en Lodet
vj;k VII van Frankrjk,
N um itor, een zgon van Proeas,koning die Damascqsbedreigden,maaktezich meeyter
van Albalonga,werd doorztjn broederAmn- van het Christeljke vorstendom Antiochië,
l1: verdreven, maar door zjne kleinzonen alsmede van geheel noordeljk Syrië,onderimnlus en Remvs weder op den troon ge- wierp in1154Damasct
.Rl
ls,waarhjzjnzetelves-

plaatst.

tigde,streed zegevierendtegen hetkoninqrjk

N um m ulieten lloemtmen een uitgestor- Jerusalem en vernietigde in 1169 hetKhallfaat
ven geslacht van Foraminiféren van de orde der Fatimiden in Egypte. Hj overleed te
derwortelpootigeweekdieren (Rhizopoda).Zj Damascus den 15den Mei1174, diep betrenrd

zjn kenmerkend voor de ondersteofeocene wegens zjne vroomheid,dapperheid en regt-

lagen der tertiaire vorming. Het geslacht vaardigheid.

N'
ummulites, reeds in het krljt aanweziq,
heet'
t talrjke,allengs grooter wordendesplraalwindingen,dieschjt
kormig ot
'lensvormig,
zelden bolvormiggerangschiktzjn.Denummulieten hebben eene middelljn van 2 t0t

N ùrnberg ofNewrenbery,de tweede stad

en aanzienljkste hp.
ndelsplaats van het k0ningrjk Bejpren, eene der eerste kweek-

plaatsen van Duitsche ktlnsten weleer eene
Duitstsherjksstad,ligtin hetdistrid Midden60 Ned. streep en 5 t0t meer dan 40 win- Franken in een vlak,wé1bebouwd ûord en
dingen.Reeds Herôdotus en k
%trabo vermelden wordt dûor de Pegnitz in Q vrj geljkegeze, daar ze bj Cairo in groote hoeveelheid deelten gesplitst. De Pegnitz vormt er 4
voorkomen,en men vindtze desgeljks in de eilanden, vall welke het grootste den naam
Carpathen, de Alpen, de Pyreneeën en in draagtvan Schi
itt,en heeft ;steenenbruggepj
het algemeen aan de kust der Middellandsche Onder welke zich de Fleischbrug met ée
'n
Zee. O0k ontbreken ze niet in het bekken boog, welke eene spanning heeft van 32
van Parjs.Aan den overvloed vandezeover- Ned.e1,en de in 1824 gebouwdekettingbrng
bljfselen ontleent de nummulietenvorming of bevinden. D e stad is omxingd door eene
gracht ter breedte van 30 Ned.el en door
de nummulietenkalk ztjn naam

Nunez (Pedr0),gewoonll
jk Nonilts,maar hechte, dubbele muren met talrtjke torens
en bastions. Intusschen heet'
t men in den
verdiensteljk Portugeesch wiskundige,gebt
)- jongsten tjd op onderscheideneglaatsen ope00k wel Nsnes cn N'
ttnnin.% genaamd, een

ren in 1492 te Aleazar de Sal,was hoogleeraar in de wiskunde te Ooïmbra en cosmûgraaf van Emavtnëlt koning van Portugal,
alsmede de leermeestervandienszoonH endrik.

ningen gemaakt in deze omwalllng.De pmtrek der binnenstad bedraagtpngeveer4 Ned.
mjl.Zj heeft 5 groote en 8 kleinere poortenq de eersten zjn voorzien van groote,

Hti overleed in 1577y en zjne gopera ma- ronde torens,in 1552- 1557oggetrokken.Er
thematica (1592)''handelen over geometrie, zjn 7 voorsteden.Van de plelnen en straten
zeevaartkunde, prqiectie van kaarten en ver- zjn slechts enkele vrtj ruim , zooal::het

betering van sterrekundige werktuigen. In markt-, M axim iliaan-, Albrecht Diirer's- en
het boek: rDe arte atque ratione navigandi Ilospitaalplein, de Ooftmarkt en het Aegi(1546)'' spreekt hj over de lpxodromische diënplein,- voorts:deLaufer-,Burg-,Königs-,
ltgn: doch ten onregte wordt htj voor den Adler-,Karolinen-en Ludw igsstraat.De huiuitvindervan den naar hem genoem den noniltn zen bebben er meestaleen otlderwetsch voorkomen.Zeswaterleidingen voorzien deze stad
(ziealdal
y)gehguden.
N untlus (boodschapper)ofn'
tçneé'
us,eigen- van drinkwater. T0t de merkwaal*digste geli
jk n'
tntil
ns c,pq
sfllïcl.
s is de naam van een bouwen van Niirnberg behooren in de eerste
Pauselgk gezant ot' van een diplomatieken plaatseenige kerken,zooals:de St.Laurensvertegenw ooxdiger van den H eiligen Stoelaan kexk, een pralthtig gebouw in spitsboogstjl,

de vorstelt
jke Hoven Ht
jbehonrtt0t de ge- in 1287- 1477 opge/okken en in denJongsten
zanten van den eersten rang. en aan de Ho- tjd geheel gerestauret#
rd,met 2 torens ter
ven, waar een gezant van den.tweeden rang hoogte van 71 Ned. e1, een sierljk portaal
voldoende is,draagthj den naam van inter- en een roosvormig raam meteene middelljn
zlvzifi'
Md.

van 9 Ned. e1; deze kerk is 101 Ned. el

N uphar Smith is de naam van een plan- lang en 34 Ned.el breed en heeft3 schepen,
tengeslacht uit de familie der Nymphaeaceën. van welke het middense,hip zich ter hoogte

Het omvat overbltjvende,geelbloetjende wa- van 25 Ned. el verbeft, terwtil men in dat

terplanten in Europa,Azie en Amerika.O0k gebouw een aantal kosteljke kllnstwerken,
in 0ns Vaderland vindt men N .?'Mfe'
ltpz Sm. altaren m et schopne schilderstllkken en 4-001.-

(gele plomp) met eironde, gedeelteljk aan treFeltjk beschilderde glazen aantreft. Eene
den voet hartvormig ingesnedenet glanzige, andere vermaarde kerk te Niirnberg is de
drjvende bladeren, gele bloemen en eene St.Sebalduskerk.een der schponsteDuitsche
vleezige, veelhokkige,veelzadige:nietOpen- gebouweninspitsboogsttjl waarvan deoudste
springende zaaddoos.
gedeelten afkomstig ztil uit de lode eetlw ,
N ureddin M ahm ud ot'Noereddin * @A. terwjl het knor en de deurœ in de 14de
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zjn vervaardigd.Zj werd voltooid in 1377, leerdendoorBurgsehmietgegoten,- hetstand-

en heeft eene lengte van 94 en eene breedte beeld van Hans dccl,d op het hospitaalplein,
van 32 Ned.el.Het gewelfis onderschraagd - hetsteenen gedenkteeken van M elaneltthon
door 22 zuilen ter hoogte van 26 Ned.e1. op het plein vöör het gymnasium en hetin

In ditgebouw heeftmenvoortreFeljkekunst- 1876 verrezen oorlogsgedenkteeken (Victoria)

gew rochten, onder welke zich hetberoem de in de Adlerstraat.Op hetSt.Johanneskerkhof,
praalgraf van den heiligen Sebaldus bevindt, éénNed.mjlvan destad,heeftmeneenaantal
vervaardigd door Viseher (1506- 1519),met prachtige praalgraven,en men heefter o0k op
kleine standbeelden der 12 Apostelen enz., het St.Rochuskerkhofen ophetMilitaireKerkeen fraaihoofdaltaarenz.De Maria- ofLieve hof.Niirnberg bezitonderscheidenemerkwaarVrouwe-Kerk is in 1355--1361 desgeljksin dige kunstverzamelingen, zooals: het Gerspitsboogstjl gebouwd, bezit een prachtig maansch Mtlséum in hetKarthuizer Klooster
pprtaalm etveelbeeldhouw werk,schoone glas- saet prachtige muurschilderjen van Kaulbach

schilderjen,stukken in olieverfvan W ohlge- en hetBejersch Muséum van Njverheid.Men
muth en anderen en is ill1816inrerigt 700r heefter eene stedeljkeboekerjinhetvoorma-

de R.Katholieke eeredienst.DeAegldiënkerk, lige Dominicaner klooster met 70000 deelen,

in 1711-1718 in qlaatsvan deoude in 1696 vele wieqedrukken (incunabelen)en zeldzame
handschrlften,- eene verzameling van beeldafgebrande kerk ln Italiaanschen stjl ge-

bouwd, heeft eene onderaardsche kapél ot' hotlwwerkenengipsafgietselsj- eenestedeljke
krypt en een prachtig altaarstuk van van verzameling van schilderjen metuitmuntende
Dick. In de Heilige Geest-Kerk, in 1850 stukken der oud-Duitscheschool,- en eene
hersteld, m aar in 1333- 1341 gesticht,wer. Koninkljkeverzameling van schilderjeninde

den sedert1424 de rjkskleinoodiën bewaard, Mauritskapêl.Daarenboven zjn er onderscheiw elke zich thans te W eenen bevinden. De dene belangrjke kunstverzamelingen vanparSt.Jacobskerk,in 1283 gestichten in 1824-* ticulieren,terwjlhet AlbrechtDi
irer-Genoot1825 onderdeleiding van Heidelof hersteld, sehap gelegenheid geeft t0t voortdurende tenbevatbeeldhotlwwerken van Burgscltmiet,een toonstellingen.In de behoefteaan onderwjs
fraai altaarmet snjwel'
k en onderscheidene wordt er voorzien door een gymnasium ,eene
oude schilderjen. De St.Johanneskerk is industrieschool, eene reaalschool, eene verpmgeven door een vermaardkerkhof,terwjl maarde school voor kunstnjverheid, eene
de Koepelkerk der Duitsche Heeren onvol- handelsschool, eene landbouwscbool, eene
tooid is geblevO . Van de overige gebouwen schoolvoorbouwkunsten voorbewerkingvan

vermelden wj:hetoudeKeizerljke kasteel, metalen, 2 meiqjesscholen voor den deftigen
de Burgt genaamd, vermoedeljk reeds ten stand,4bewaarscholen,een doofstommen-en
tjde van keizer Koenraad 11 gesticht en een blinden-instithut. T0t de inrigtingen van

onder Frederik Wlrl/
zrpddl verbouwd. 0p- weldadigheid behooren er een algemeen zie-

merkeljkegedeelten van ditslotzjndeoude
Heidentoren, 2 kapellen en de smaakvolle
vertrekken van het Koninkljk Huis met
voortreFeljk snjwerk van Veit z
g/o,z en
schilderjen van Lnkas Orczlcc/
z, Albreat
D'
grdz, k
%ehöufelin enz. Men zegt, dat de

kenhuis,eenestedeljkesoepkokerj,eenhospitaal voor oogljders,een weeshuisenz.Ook

heeft m en er verschillende genootschappen en
vereenigingen,onderscheideneregtbanken enz.
In M aart 1877 telde men er 95000 inwoners,

en er bevindt zich eene aanzienljke militaire

groote lindeboom op het burgtplein 7 eeuwen bezetting. De kunstnjverheid dezer stad is
oud is. H et slot der burggraven, dat zich w ereldberoem d en de pNeurenberger waren''
weleer niet ver vandaar verhief, is thans zjn algemeen bekend.Daarenboven heeftmen
verdwenen. Het stadhuis, in 1616- 1619 in erglasblazerjen,naaldenfabrieken,fabrieken
Italiaanschen stjlgebouwd heeft een vôör- van mtlziek-instrumenten,van verfstoFen,van
gevel ter lengte van 39 Ned. elmet 2 ver- papier,parkem ent, penseelen,kunstbloemen,
diepingen, 3 portalen en fraaje zalen met borstels,was,lak,alsmedecichorei-,tabaks-,
muurschilderjen van Albreeht.
llïfrdz en ande- sigaren- en katoenfabrieken,machinenfabrieren.Voorts vermelden wj den schouwburg, ken, onder welke die van Klett met 3000
het groote Heilige Geest-gasthuis, het stads werklieden,boekdrukkerjen!bierbrouwerjen
ziekenhuis, het muséum en het stationsge. enz.In 1876 had mener567fabrieken,waarin
bouw. Van de oude gebouwen zjn beziens- 11555 personen werk vonden,en menbezigde
waardig:H etHnisvan Nassau m ethetstand- er 143 stoomw erktuigen m et 1790 paardenbeeld van koning Adolf '
/
IJZI Nassaw, het kracht,14 locomobielen met92paardenkracht
Grundherrn-htlis,waar deGouden Bulgedeel- en 12 gasmachines met 12paardenkracht,ter-

teljk werd opgesteld,hethuisvan Tnoher, wjlin 88 inrigtingen wateralsbeweegkracht
dat van Albreoht D#re ,dat van den dichter
Sann Saehs, dat Van d6n volksdichter
Gz'
gàel,en n0g vele andere.T0t de openbare
m onumenten behooren:de schoone fontein op
de markt; deze is 18,5 Ned. elhoog en in
1355- 1361 vervaaxdigd doorkkhoonhoren?den

diende. 00k ontbreekt het er niet aan geld-

en wisselbanken,terwjlde handelerbevorderd wordt door het Donau-Mainkanaal en
doûr spooxwegen,in 8 versehillenderigtingen
van Nurnberg uitgaande. Rondom de wallen

heeftmen lommerrjkelanen en men vindtin
beeldhouwer der Maria-Kerk,- desierljke den Omtrek der stad onderscheidene bevallige

fontein achter de Maria-llerk, - het stand- gelegenheden voor uitspanning en verm aak.
beeld Van Albreeht Dk er 0P het naar hem
Nurnberg wordt in de geschiedenisheteerst
genoezade plein; het is door Raueltgemodel- vermeld in 1050,doch wasin 1062 reedseene
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Btad. Sendrik IV verleende haar vrjheid
van markt, van tolheëng en munt. Men
vermeldt, dat zt
J in 1105 door Eendrik V
verwoestwerd.W eldra echterwaszj weder
opgebouwd,wantin1127werd zjdoorkeizer

Q4r

van23 1 geogr.mjlen80000inwonersaande
K1'
oonvan Bej'eren,dieechter00kharesehuld
ten bedrage van 9 millioen gulden overnam.
Bj heteindigenvan den oorlogvan1866werd

NiirnbrgdooreenPruissischreservekorpsonder
Lotltaçins ingenomen en aan Hendrik deTrpf- den Groothertog van Mecklenburg-schwerin
neheafgestaan,doch Koenraad II1voegdehaar bezet.Zj isdegeboorte-ofverbljtylaatsvan
weder bj zjn Rjk.Ditwasechtergeen be- een groot aantal beroemde personen,en 0nletsel voor de zelfsfandige ontwikkeling van derscheidenemerkwaardi
geuitvindinjen werhet stedeljk bestuur;reeds in 1236 stonden den binnen hare wallen gcdaan.
N
ut
at
i
e
n
o
e
mt
me
n
d
e door Bradley onterconsulsaanhethoofdderzaken.Zjwerden
ter zjde gestaan door een Raad,en sedert dekte zwenking deraard-as om haren gemidden tjd van keizer Pl
tilipp%shad men er een delden stand, welke, evenals de praecessie
rjksschoutvoorde regtsbedeeling.In de15de der nachteveningen, een gevolg is van de
eeuw kwamenerderjksgoedereninhetbezit aantrekking van z0n en maan, werkende
der stad.In 1349 koos een gedeelte der bur- op de niet volkomen bolvormige aarde.W e-

gersdepartj van Gûntlter vonk
vclfzl
crzl?
zr.
çen gensdepraecessie(vooruitschuiving)beschrjft
verwekte er een opstand,doch KarelIF ver- de gemiddelde p0ol van den evenaar in een
scheen er met een leger enhersteldedenRaad. zeerlangttjdperkrondom dep001derecliptica
Na dien tjd nam de stadgestadig t0einwel- (zonsweg) een cirkel,wiens straalgeljk is
vaart en zj werdeenedervoornaamstehan- aan deschuinschheid derecliptica,ofeigenljk
delsplaatsen van Ellropa, zoûdat het aantal eene ljn met veranderljken straal,daarde
inwoners t0t 150000 klom . Toen echter de schuinschheiddereclipticanietvolkomenstandOost-lndische handeleen anderenweginsloeg, vastig is.D enutatieofzwenking isnudaarin
begon haar bloei te verm inderen. Van 1073 gelegen, dat de w are poolvan den aequator

totaan het einde der 16deeeuw zjn eron- rondom demiddelbarep00lvandezenindentjd

derseheidene Rtjksdagen qehGtlden, en de van 181/:jaareeneellipsbeschrjft,wierhalve

merkwaardigste van deze ls die van 25 N 0- assen eenelengtehebben van 9,2 en 6,9boogvember 1355,toen de Gouden Bultlitgevaar- seconden. De periode der nutatie komt overdigd werd. De rjkskleinodiën,in 1424 naar een metdie van den om loûp der knoopen van
Nurnberg gebragt, bleven er t0t in 1806.In den loopkring derm aan.- ln de krw'
ldkwnde
1427 kocht de Raad van den burggraafI're- noemt men nutatieeenbewegingsverschjnsel
tfero Ff den burgt voor 120000 gulden,doc'h van den stenqelvan vele pl
anten btjhet0pdeze koop gafaaleiding t0tverwoestende 00r- groejen,daarln bestaande. dat hetuiteinde
logen, die eerst in 1450 een einde namen. van den stengeleene boogvormige kromming

Toen de stxjd in 1452op nieuw Ontbrandde, aanneemt.Zj onderscheidtzichdaardoorvan
gelukte het Albreeltt zdciùictfe.
s van .P'
rlzd#ezl- yeotropismns en lteliolropismws,dat zj onafburg-Knlmbaa niet, de stad te veroveren,en hankeltjk is van de aantrekkingskracht der

later werd hetstedeli
jk grondgebiedaanmer- aarde en van de werking vanhetlichtenheeft
keljk uitgebxeid.De Hervormlng werderin- inhetalgemeent0tkenmerk,datdeongeljke
gevoerd in 1524 en weldra jverde de stad lengte van de overstaande zjden van den
voor de nieuwe leer. Den 23sten Julil 1:32 stengel rondom dezen gestadig afwisselt of
werderdeNiirnbergerVrede(Eersteieligie- zwenkt, zoodat hetoverbangend uiteinde al-

vrede)tusschen de Pxotestanten en R.Katho- lengs in een kring wordt omgedxaaid.M en
lieken,en den loden Julj1538betNi
irnberger merkt de nutatievooralop bi
j deklimplanten.
Verbond tusschen keizer Karel F en deR.KaN uyen (W jnand Jan Joseph), een verthûlieken tegen de Protestanten gesloten.Ge- diensteljk sehilder,geboren te '
sGravenhage
durende den Schmalkaldischen Oorlogbleefde den 4den Maart 1813,oefende zich onder de

stad onzjdig,endenlodenMei1609tradzjt0e
t0t de Protestantsche Unie. Geduxende den
Dertigjarigen O0rl0g plaatstezj zich in 1631
onder de hoede van Gnstaaf.
z1.
#p(/',diehaar

leidingvandenlandsehapschilderz.Sehelfl
touh
reisde in Frankrjk en België,leverdefraaje

stxand-, haven- en stadsgezigten en onder-

scheidde zich door eene meesterljkepenseels-

t
egen Til% en vooraltegqn Wallensteinkrach- behandeling, zoodat zjne stukken sieraden
tig verdedigde. Na den vpor de Zweden z00

ztjn van binnen-en buitenlandschekabinetten.
noodlottigen slag bj Nordlingen en nadatde Hj waslid van deAcadémievan Beeldende
Keurvorst van Saksen zich met den Keizer KtlnBten en overleed in zjne geboorteplaats
verzoend had,moest o0k Niirnberg zich naax den zden Junj 1839.Drie jaren laterdeden

de omstandigheden voegen.- Na de Greote ztjnevrienden en vereerderseengedenkteeken
Fransche Omwentelipg was de gesteldheid op zjnerustplaatsverrjzen.
der stad zoo hagchel
jk,datzj zich in 1796
Nuyens (W illem Johannes Franciscus),
bereid verklaarde om hare poorten voor den een verdiensteljk Nederlandsch geschiedkunKoning van Pruissen te openen, - 'tgeen digej geboren te Avenhorn bj Hoorn den
echter zonder gevolg bleef. In 1803 behield 18den Augustus 1824,studeerde te Utrechtin
zj de rjksvrjheid, maar kwam in botsing de geneeskunde en vestigde zich a1s geneesmet den K oning van Prtlissen,buxggraafder heer te W estwoud.Hj schl.
eef:plletKathostad, zoodat Pruissen zich van een gedeelte licisme in betrekking t0t de beschaving van

van haargrondgebied meestermaakte,en in Europa (1856,2 dln)'',- yGesehiedenis van
1806 vervlelde stad m et eene uitgebreidheid de regéring van Pius IX (1862,2d1n)'',-
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5Oeschiedenis van de Nederlandscheberoerten

zaadlobbige plantenfamilie uitde orde derCa-

-n.Zj omvatéénjarige ofoverblj(1865,4 d1p)''
,zjn hoofdwerk.- rAlgemeene ryophyllee
geschiedenis desNederlandschen volks (in af- vende kruiden,heesters en boomen metsterk
leveringen sedert 1871)'9,- en nGeschiedenis gelede takken, tegenoverstaande of atWisse-

van het beleg en ontzetvan Lelden in 1574, l
ende,enkelvoudiye,gesteelde,gevind-nervige,
met eene kaart van het beleg (1874)''.Met meestal gaafrandlge bladeren zonder steun-

dr.Sehaepmanstichttehj in 1871hetmaandschrift: ,De MTachter'', sedert 1874 ponze
W achter''geheeten.O0k leverdehjeenaantal
vertalingen,opstellen intjdschritten,brochu-

blaadjesen meestalvolkomeneeind-ofokselstandige bloemen, welke doorgaans meteen
kelkvormig of gekleurd, veel-of pénbladig,

afvallend of overbljvend omhulsel omgeven

res enz.Bj zjne beschouwinqen plaatqthj zjn.Hetbloemdek isbuis-,trechter.ot'schozich op een gestreng R.Kathollekstandpunt, telvormig, min of meer gekleurd2 aan den

zoodat zjne oordeelvellingen veelalvan die voet doorgaans opgeblazen en bljvend,terderProtestantscheschrjversafwjken;zjztjn wj1hetoverig gedeelte verwelkt.Derandis
alzoo voor den onpartjdigen beoefenaar der 4-, 5- of lo.deelig. De meeldraden staan op
Vaderlandsche geschiedenis hoogst merk- den bloembodem !zi
jn in geringer ofgrooter
waardig.

aantal dan de atdeelingen van den bloemdek-

N yâry.onderdezen naam vermelden wij: rand aanw ezig en hebben draadvormige meelPawlNt
y#r:
/,eenHongaarsch staatsman.lij draden, meestal van ongeljke lengte, en
?

w erd geboren den lzden December 1806 te
Nyaregyhâza in hetcomitaat Pest-pilin,ontving eenegoede opvoeding,onderscheiddezich
op de com itaatsvergaderingen te Pest, w erd
in 1845 door de liberalen t0ttweeden vice-

z-hpkkige 'helmknoppen. Het bovenstandig
vruchtbeginseliséénhokkig,bevatslechtséén
zaadknop e11draagteenenkelvoudigen stem pel.

De vrucht is eene dopvrucht.Zj teltin 14
geslachten Omstreeks 70 soorten, die bjna

gespan gekozen en jverde in die betrekking allen indekeerkringslanden,inzonderheid van
voorderegtendesvolks.fn 1848 zaghjzich Amerika,te huis behooren.Sommige soorten
afgevaardigd naar den Rjksdag en werd lid van Boerhano L.en MirabilqsL.worden als
van hetcomitévoorde verdediginy deslands geneesmiddelen aangewend, en bj laatstgeen in November van dat jaar mlnister van noemd geslacht vindt men 00k sierplanten.
BinnenlandschcZaken inhettweedeministérie.
Nyenrode isdenaam vaneenoud-adelljk
TeDebreczinhandbaafdehjtegen Kossutltde Nederlandsch geslacht,dat reeds in den aanmonarchale beginselen;in 1849 werd hj in vang der 14de eeuw vermeld w ordt als gehechtenis genomen, doch na de algemeene

vestigd op het sterke kasteelvan dien naam

amnestie op vrje voetengesteld.Nadendood aan de Vecht tusschen Utrechten Amsterdam.
van yraafLadislaus Telekiin 1861werdbj Gq&.breeht'
plzlNyenrodeslootin1304eenverde lelder der oppositie en verwierfde alge. bond met W illem .oudsten zoon van den Graaf
m eeno achti
ng door zjne gematigdheid.Hj van Holland.- Gerard t
g liz
l/drvanNyenrode,

bragt den Qlsten April 1871 zich zelven om
het leven.
E'agen,baron Nyary, een Hongaarsch oudheidkundige. Hj werd geboren te Bagonya

vermoedeljk een zoon van den voorgaande,
werd in 1346 door gravin M argaretlta lltzl

lel
jeren met het huis Nyenrode beleend.Gqsbrecht t,
czzNyenrode, een zoon van den
/lJs
den 29sten Februartj1840,studeerde teBuda- vool'gaande,oorloogde methertpg W illem '
Pest en legde zich vervolgens toe op de oud- B ei
eren in 1355 tegen den bisschop van
.i
heidkunde.Htjdeed talrjkeopgravingen,ont- Utrecht. Het volgende Jaar verbrandde hj
dekte eenegrootebegraafplaatsuithetbronzen Soest,maar werd in een gevecht tegen de
tjdperk te Pilin! alsmede onderscheidene ho- burgersvan Amersfoort,aangevoerd doorOtto
len metoverblilfselen uithetjzeren tjdperk 'ptzz3 Zaan,geslagen en gewond.In 1357 werd
en w ees in den zom ervan 1876 op hethooge ht
j baljuw van Kennemerland en Friesland,
belang van het Agtelekerh0lmetbetrekking doch toen hi9zich in 1358 met bissehop Jan

t0t de praphistorische archaeologie.Wat hj
woordig houdt hj zich bezig met hetschrtlven'van verhandelingen over de door hem
bewerkstelligde opdelvingen. Hj heeftover
dergeljke ondetwerpen reeds vele opstellen
in tjdschriften geleverd, terwjlhj de betrekking bekleedtvan secretarisbjhetH0naldaar vond, baarde grootopzien, en tegen-

gaarsche Handelsministérie.
N yborg. eene havenstad op de oostkust
van het Deensche eiland Funen en alzoo aan
de Groote Belt,met veelhandel,scheepvaart
en eene overvaart naar Korsoer in Seeland,

teltomstreeks5000inwoners.DeOverbltlfselen

van het aloude en vermaarde kasteeldienen
t0ttuighuis.Hier behaalden in 1659deDenen
en Nederlanders eene overwinning op de
Zweden.

rJAIArkelverzoende,werd hj in diebetrek-

king doorBrederode vervanyen.Hj belaagde
dezen in de duinen biJCastrlcum en nam vervolgensdewjknaarbelft.Dezestadwerdterstond doorhertog Albreohtbelegerd,dochtoen

zij zich in 1359 moestovergeven,ontsnapte
R

genrode naar Heusden.O0k hier werd hj
een jaar lang belegerd,doch verzoende zich
metden Hertogondervoorwaarde,dathjvergiFenis zpu vragen en eene bedevaart naar
Jerusalem volbrengen. In 1362 keerde hj
tertlg, streed later aallde zi
jde van Albreat
bt
j de belegering van Gildenburg,een kasteel
aan de vaart van Utrechtnaar Vreeswtlk,en
werd hier gewond en gevangengenomen.Ver-

volgens werd hj raad van den Hertog,en
overleed vermoedeljk in 1394.- Johan van

Nyenrode,een der magtigste ridderB van H o1-

l yctagineën is de naam cener twee- land, werd in 1398 door hertog Atbreckt ten
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van X-yeedlf, Hbevelaken, Bylenelt en
strjdegeroepentegen deFriezen.Zjnbroeder heer '
Otto behoorde desgelt
jksonder deridders,die Nederhorst,was1idderridderschapvan Utrecht
methertogAlbreehttenstrjdetrokken.- Gq
is- en Gelderland.in 1434-1139 schepen enbur-

lrecAfvanXvez
krf
ptf:wasin1423ruwaardofwe- genaeester van Utrecht en in 1442 maarsc,halk
reldljk bewindvoerdervan hetSticht7en zjn van het bovenkwartier in hetSticht,enoverbroederSplinter rt- Nyenrodewas balluw van
M uiden,Naarden,W eespen hetGooiland.Deze
kocht het riddergoed Bodt'stein en overleed
aldaar in 1471.- CornelisrczlNyenrode behoorde t0t het Verbond der Edelen en w erd
in 1568 door Alra verbannen. Vele andere
leden van dit geslachthebben zich door rid-

leed in 1464.- Joeobran Zwylen'
tllozNyerelt,
een zoon van den voorgaandeenin1469opgenomen in de ridderschap van Utrecht,was

derljke daden onderscheiden.

pcz
'
lZuylen '
th
tzzlNyevelt,eenJongcrezoon van

lid van den Bisschoppeljkenraad,gouverneur

van Stoutenburg en maarsehalk van Amersfbort, omhelsde. de partj van jonker Frann
ran Brederode en overleed in 1476. -- Jan

voorgpandey was raad van den H ertog
NyeruqtRasmus),eenverdiensteljkDeensch den Gel
derland,een dallperridderen een van
letterkundlge,qeboren den 12den Maart1759 van
teNyru? op Fùnen,aanvaarddein 1778 eene de aanvoerdersder Hoekschen.Tn 1483streed

jonderzjn broederHendrik,toendezezich
betrekklng bj de Koninkljke bibliotheek te ht
Kopenhagen,werd in 1796 htlogleeraar in de lneester maakte van Utrecht.Toen bisschop
geschiedenis der letterkunde aan de universi- David '
tl
csBouvgondiëzjnzetelherkreeg,werd
teitaldaar,in 1803 bibliothecaris der univer- ht
j gevangen genomen,doch tegen een hoog
siteit,en overleed den 28stenJunj 1829.Hj losgeld ontslagen.HtJ pverleed zonderwettige
onderscheidde ziclldooruitgebreide kennisen

nakomelingen. - H endrik van Znylen rt-

grooten jver,zoodat hj vele belangrtlke ge- Nyerelt, een broeder van den voorgaande,
schriften achterliet.Daartoebehooren:mBidrag

was meermalen raad,tresorier,schepen,bur-

til den danske digtekunsts historie (1800- gemeester en overste olderman van Utrecht.
1808,4 dlnl''met Rahbek,- devoortzetting A1s een dapper ridder en voorstander der
daarvan:rudsigt over den danske digtekunst HoekschepartjveroverdehjLeiden,verzette
under kong Frederik V (1819)9'en als;mBi- zich tegen M aœimiliaan en noodzaakte dezen,

drag tilenudsigtoverdanskdiytekunstunder het beleg voor de stad en hetkasteel Mont-

foort op te breken.Voortshielp hj Utrecht
voorts: nllistorisk-statistislt skildrung af til- belegeren en versloeg den stadhouderLalaing.
standen lD anmark og Norge i:ldreognyere NadatDaridvan.ppf
zr.gop#9',opdenbisschopstider(1798- 1806,4dln)''
, rudvalgtedanske zetelhersteld,nogmaals aanleiding had gegeviser fra middelalderen etc. (1812- 1814, 5 ven tot opstand, stelde van Nyeedlfzich aan
d derpntevredenen,veroverdeUtrecht
dlnl''metRaltbek en Abrahamson,envervolgd hethont'
in nUdvalg of danske viser af det X VI til endet
?d den BissehopgevankeljknaarAmers**
XVIII aarhundrede(1821t2 dln)''. ,
:Cha- foort brengen.Bij die gelegenheid &verd jjP
zwaax gewond.- steven van Znylen vanNyerakteristik af kong Christian IV (1816)'',
en pilmindeliglitteratllr-ltqxikon fbrDanm al-ltt a lfde Jonqe,eenbroedervanden voûrgaande,

kongChristian VlI(1828)''tot1t75loopend,

NorgeogTsland(1818-1819,2dln?''metKraft. werd in f496 grpotmeester der Teutonisehe
Nyevelt (Van Ztlylen van) is denaam Orde,balye van Utrecht.- Rteven rlzlZuylen

van een oud-adelljk Nederlandsch gpslacht, van Nyerelt de O'udere,heer van H oevelaken,
hetwelk dien ontleende aan de slott!n Nyevelt deed
in 1502 eenebedevaar
t naar Jerusalem
.
en Zuylen in hetStiehtgan Utrecht.A1sstam - behoorde tot de hootden der Hoekscbe partj!
vader wordt genoem d Frederik 'twoz Z'aylen. en w asvermaard doorzi
nedapperheid,lengte
.j
A nltolt, die zich in 1236 op een tollrnooi te en bnitengewone ltracht. Met zjn broeder
H aarlem bevond en door graafI'loris V tot Hendrik onderscheidde hj zich bj de verove-

ridder der Orde van St.Jacob werdbenoemd. ring van Leiden, nam in 1488 ontler Frann
Zjne nakomelingen dragen den naam van ran van Brederode deelaan den welgelukten aanZuylen '
/
ltxs Vecltt.Zjn achterkleinzoon Jacob, slag op Delfl, en was opperbevelhebber in
in 1326 huw ende m et Ch,ristina '
tw ,Zuylen, den slag btjBrouwershaven,waarhj,strjvrouwe ran Nyerelt,w as de stam vadcr van dende m et 38 schepen en 1200 man tepenJan

den tak van Zuylen '
tls Xyel
telt.Htjwasver- van zkpTo?3tf, die 26 schepen en 3000 Kabelmaard alseen der dappersteriddersvan zjn jaauwschen onder zjne bevelen had)verslatjd en overleed in 1355.- Steeen ran Zf
zyldv gen en gevangen genomenwerd.O0k hjverTan Nyevelt, een zoon van den voorgaa,nde,
w as heer van N yevelt en Hoevelaken,gouverneur der kw artieren en kasteelenvan Eem land en Stoutenburg en raad van den Bissehop

bond zitth tegen bisschop Davidtwerd na de
herstelling van dezen op denStichtschenzetel
gevangen genom en,doch kwam tegen losgeld

vrtj?en overleed in 150i.- GerritvanZnylen
van Utrecht.HtjwerdopzjnkasteelNyevelt 'plgz Nyevelt w erd door keizer M aaimiliaan
doorJan '
tl
tzs Rqmondbelegerd,diehetinnam totridder geslagen en beleend metGeerestein
en verbrandde(1336),enin 1391nam llijdeel en Hoevelaken. Hj behoorde t0tde edelen,
aan den oorlog teawen de Friezf,n. - Janob die in 1478 werden atkevaardigd,om Karel
1)J4 Zuylen rczz Nyerelt, een zoon van den de S/olfe te 'sGravenhage te verwelkomen.
voorgaande, werd in 1410 door W illem 1F , H ;
en van de hoofden der Hoekschen,
.j was e
graaf van Holland,gp zjn kasteelHoevela- veroverde Ilsselmonde, en overleed in 1533.ken belegerd, en dit laatste ingenomen en W illem tl1. Zwylen '
pgs Nyevelt,ridderen heer
verbrand.- Steven rlzl Zuylen '
pczlNyevelt, van Berg-Am bacht, Aartsbergen en Amm ers,
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alsmede van Darthuizen, overleef
l in 1543, land en '
sGravenambacht,geboren teRotternadat hj in 1540 de psouter liedekens''of dam den 7den M aart 1784, studeerde en proeene berjming'der Psalmen op de wjzen van moveerde te Utrecht in de regten,werd adbekende liederen in hetlichtgegeven had.vocaatbj hetHot'van Gelderl
and en vervolWillem rc. Zuylen '
?lcw Nyevelt?een zoon van gens secretaris van legatie te Parjs. Daarna
vanden voorgaandeengeborenin 1538,waslid was hj indiebetrekkingentoena1szaakgelasder ridderschap van Utrecht en Zuid-llolland tigde te Madridwerkzaam,keerdein 1810naar
en achtervolgensdrostvan Culemborg, schout Nederland terug en werd het volgendejaar
van D ordrecht en Zuid-llolland, drost van adlunct-maire te Rotterdam. In 1813 werkte

Muiden,bal
juw van het Gooiland enz,Hj hj jverig mede tot de afwerping van het
onderscheidde zich als staatsman,krjgsman Fransche juk en werd in 1814 commissarisen geleerde, onderteekende het smeeksehrift diplomatiek bj delegers derVereenigdeM0der edelen en behoorde t0t de vrienden van gendheden in België.N0g in hetzelfde jaar
den prins van Orc4,
/6.Hj werd metverbeurd- werd hj buitengewoon gezantaan het H0f
verklaring zjnergoederen verbannentvlugtte van Zweden en in 1816 aan datte Madrid.
naar W esel en voorzag teEm merik metboek- Hier bragt hj een verbond t0tstandt0tbebinden in zjn onderhoud,terwjlhj voorts teugeling der zeeroovertj en zorgde voor de
de ?Chronyk van Johannes Cario''vertaalde belangen van den handel.Van 1825 t0t 1829

en ln 1586 uitgaf.Inmiddels vertrok hj in washj ambassadeurteConstantinopel,waar
1572 met den heer ran Noordwiik als gezant hj belangrjkediensten beweesen eenekostnaar Engeland en bekleedde àovengemelde bare verzameling van munten en gesnedene
aanzienljke betrekkingen.Hj was een tegen- steenen bjeenbragtvoor hetKoninkljk KaBtander van Leycester,en deze deed in 1587 binet.Van 1830 t0t 1833 vertoefde hj in dervruchtelooze pogiqgen om hem in handen te geljke betrekking in Engeland en werd bj
krjgen. Van F'
t
ydrdlf overleed in 1608. - zjn ontslag benoemd t0tministervan Staat.
Frederik '
pcs Zuylen 'tptzzz Nyevelt, een zoon Van 1842 t0t1848 washtjministervan Eere-

van den voorgaande, w as gouverneur van dienst,en overleed den 18den M aart1853.Er
Gorkum , maarschalk van het Nederkwartier zjneenigegeschriften vanhem gedrukt,maar
en presidentderriddersehap van Utrecht.Ook nietin den handel.Hj waskommandeurder
hj verzette zich metkrachttegen Leyeester Orde van den Nederlandsche Leeuw engrooten koos dezjdederStaten van Holland.Hj kruis tàf ridder van verschillende bnitenlandricczlran Zwylen nan
werd in 1618 en 1619 afkevaardigd naar de sche orden. - Jan .z.#'
Nationale Synode, en overleed in 1629. - .yt
f/dr:lf, geboren te Rotterdam den 25sten
Koenraad Jan rczlZ'
aylen rt- Nyevelt,geboxen Augusttls 1776! was eerstgriëer der Staten
in 1718, was heer van Glindhûrst en Veld- van Holland en van 1896 t0t 1839 gouverhuizen, burgemeester van Arnhem , lid van neur van Friesland. Hj werd kommandeur
het Collegie der Admiraliteitvan de Maasen van de Orde van den Nederlandschen Leeuw
afgevaardigde naar de Staten-Generaal, en
overleed in 1766.- Caspar.s'
dzl#rikran Zffg/pev

en overleed den zgsten Maart 1846.- Philip
Jllizf.s ran Zuylen ran Ftydr:l/, geboren in

van Nyevelt, een zoon van den voorgaande 1743,was in 1795 generaalmajoor en bj den
en geboren in 1751,wasridder en coadjutor inval der Engelschen en Russen in NoordderTeutonische Orde en a1slid van Geèepu- Holland (1799) aanvoerder van den linker
teerde Staten van Gelderland een uitstekend vleugeldcrBataat
kche krjksmagt.Bj diegeredenaar.Hj trad oy a1s een jverig voor- legenheid werd hj gekwetst. In 1804 werd
stander van het patrlotism us van die dagen htjluitenantgeneraalengotzverneurvan'sGraen overleed te Am erstbort in 1828.- Gerrit
W lllem nan ZuylenranNyevelt,hqervanDorth,
een broeder van den voorgaande en geboren
ill 1756, was lid der Duitsche orde,drost
van Arnhem , afgevaardigde naar de StatenGeneraalen in 1796 voorzitter der Nationale

venhaye,en later maarschalk van Holland,

aanm atiging van den Erfstadhouder en in

Gouden Adelaar van W iirtemberg, alsmede
oëcier van hetLegioen van Eer,en overleed

militalr kommandant der provinciën H olland
en Utrecht enz.Na de inlpving van 0ns Va-

derland in hetKeizerrjk werd hj senatoren
graat'des Rjks, en na den afstand van Napoleon behield hj den rang van luitenantConventie. Hti onderscheidde zich door zi
.
jne generaal,terwtjl W '
illem I hem den titelvereerljke beginselen en doorzlln opregtkarak- leende van grnaf.Hj was grootkruis van de
ter.Reeds in 1785 protesteerde hj tegen de Orde van de Unie en van de Orde van den
Novembervan datj
@aardeedhjaandeStaten
van Njmegen het voorstel,om den Prins uit
te noodigen ter vergadering, ten einde llem
op talrjkemisbrtliken opmerkzaam temaken.

den zostenFebrtlarj 1826.Hjsehreef:n'
Craité
de la superiorité aux échecs (1798):'en pL'at-

traction détruite parle mouvementprimordial
Dat voorstel w erd echter verworpen. Later (zdedruk 1826)'
'.- Jaeob Tlfer Pompqlàs,
beschuldigde men hem van verstandhouding baron van Z'aylen van Fsà/erdlf, geboreu den

met hetbuitenland)zoodathtJvan zjnewaar.
digheden vervallen verklaardent0teenezware
boete verooxdeeld Tverd. Eenigen tjd daarna
echter deed raen hulde aan zjne edele bedoelingen, zoodat hj in al zt
lne waardigheden
werd hersteld.Hljoverleed in 1813.- H'
ayo
'
lgpZwylen'
pcnNyerelt,heervanNieuw-Bejer-

Qgsten Junj 1816. Hj studeerde en promoveerde in deregten, was van 13 Februarj
1849 t0t 16 Oetober 1852 lid van de Tweede
Kam er der Staten-Generaal,belastte zich van

laatstgemeld tjdstip t0t 19 April1853 metde

portefeuille van Buitenlandsche Zaken,en zag
zich in September 1854 wederom t0tvolks-
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vertegenwoordiger gekozen, om den llden stand aan den mensch.Evenalsdeze zjn zj
Maart 1861 nogmaalsa1sministervan Buiten- sterfeljk, maarleven veellanger.Men vindt
landsche Zaken op te treden.In September mel
dinggemaaktvan Waternymfen(NAladen,

1864 nam hj wederzitting in deTweedeKa- Limnaden),Boomnymfen (Dryaden,Hamadry.
mer der Staten.Generaal en werd den 5den aden), Bergnymtbn (oreaden), W eidenymfen
Junj 1867 benoemd totgezant te Pargs,in (Leimoniaden),Zeenymfbn (Nereïden en Ocewelke betrekking hj thans n0g werkzaam aniden),enz.DeNymfep van den Peliondroeis.- JvliusTAi!@ Jaeob ztfrïct-,graafvan gen den naam van Peliaden, en wegens de
Zwylen'pl.Nyevelt,geborenden 19denAugustus vruchtbaarmakende kracht van hetwater be1819. Hj studeerde en promoveerde in de schouw de m en de Nym fen alsopvoedstersvan
g en Dionysiws,alsmede van Apollo.D00r
regten en zag zich den 18denFebruarj 1842 Ze'u.
t0t attaché benoemd.In April 1855 vertxok de kunst worden zj voorgesteld a1sbevalligej
hj a1sminister-residentnaarTurkjeenbleef luchtig gekleede m aagden, met bloemen en
er t0t 1860,om zich bj zjn terugkeermet kransen versierd en van Faunen vergezeld.
de portetbuille van Buitenlandsche Zaken te

op hethoofd der W aternymfen zietmenwel-

belasten, welke hj behield t0t den 14den eens 0e110 llrn ofkruik.
N ym phaea L.is de naam van een planJanuarj 1861.Nadat hj eenigentjd zitting
had gehad in de Tweede Kamerder Staten- tengeslachtuit de famllie der Nymphaeaceën.
Generaalj was hj van 1862 t0t den Tden Het omvat fraai-bloejendewaterplanten met
Augustus 1865 gezant te Berliln.Daarna be- groote,langgesteelde,drjvende, ronde,aan

lastte hj zich van 30 Mei1466 tot3 Junj

den voet z-lobbige ot'niervormige bladeren
1868 wederom met de portefeuille van Bui- en groote,metlange,t0tden bodem zich uittenlandscheZaken,enbekleeddevanFebruarj strekkendestelen,m etbovenhetwaterzichver1869 t0t 27 M ei1871 de betrekking van ge- hefende bloem en met een 4-bladigen kelk,
zant te Petersburg.Na zjnterugkeervaar- eene veelbladige bloem kroon en eenevleezige,
digde het kiesdistrict Arnhem hem weder af veelhokkige,veelzadige vrucht.T0tdesoorten
naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal, behooren de '
tvitte plompen (N. alba L.4,ge-

doch toen hj in 1875 nietherkozen werd,
vertrok hj in Octobervan datjaaralsgezant
naarW eenen,waarhjthansn0ggevestigdis.
Van zjnegese'
hriftenvermeldenwj:nAgitatie
of'plichtbetrachting'',- en rDeStaatknndige

woonljk in stilstaande wateren,metgroote,
dri
jvende,schiercirkelronde,gaafrandigebladeren en witte bloem en m et gele helmknop-

P0n;den meelrjken wortelstok bezigdemen

vroeger a1s geneesm iddel, - N lofo: L.of

partjen (1874),/,in welke laatstebrochurehj de Egyptische lotus,methartvormige,seherp
wjst op de gevaren,die 0ns van de zjde getande bladeren,in Egyptegroejende,waar
g en Osiro,
der ultramontanen bedreigen. Ht
jis versierd ztj weltaer gewjd was aan Isi.
met het groptkruis der Orde van den Neder- dewjl zj verscheen en verdween met het

klimmen en dalenvandeNjl,- enN.ctler/
ltlel
den Verlosser(Griekenland)tvan denW itten Sariyn. of de blaatlwe lotus, desgeljks in
Valk,van Leopold (Oostenl'jk)en van Dan- Egypte groetjende.
nebrog, alsmede m et andere buitenlandsohe
N ym phaeaceën isdenaam eenerz-zaadOrden.
lobbige plantenfamilie.Zj omvatkruidachtigb
landscben Leeuw , van de Eikenkroon, van

Nyköping, een 1:n of provincie in mid- waterplantell met een dikken w ortelstok en
den-zweden,telt op 122,5 EJgeogr.mjlbjna met groote, aan lange stelen vastgeheehte,
140000 inwoners (1874). Dit gewest omvat drjvende bladeren van eene schild- ofharthetgrootste gedeelte van hetaloudelandschap vormi
ge redaante, zonder stetlnbladen. De
Södermanland en grenstin hetztlidoosten aan groote,wltte,blaauwe,roode ofgelebloem en
de Oostzee en in hetnoorden aan hetMaelar- vet*toonen zich aan den top van lange stelen

jks bnven den waterspiegel. Zj zjn
en Hlelmarmeer.Hetis een schoon envrucht- desgeli
baar land met talrjke meren,en ztjne bewo- volkom en en regelmatig. De kelk bestaat
ners houden zic'
h beziq met landbouw , meestaluit4 ot'5 groene bladeren,welkevrj
veeteelten fabrieknjverheld.Hetisin4voog- staan of aan (1e basis m et den bloembodem
djen verdeeld,en zjnehoofdstad,welkeden- t0t eene buiszamengegroeid zjn.Hetaantal
zelfden naam draagt,ligtaan deNyköpengsa, bloembladen is groot;zijzjn in rjen gerang-

i
seeneoudestapelplaats,heeftn04altjdeen schikt,breed,ongenageid en gaan allengsin
levendigen handelin graanten bezlt2kerken m eeldraden over.Dezelaatstenhebben breede,
bladvormige helm draden en openspringende
en rtlim 4000 inwoners(1874).
N ym fen ofNymphen zjn in de Grieksche helmknoppen. Het vruchtbeginselis veelhokmythologie vrouweljke godheden van lagen kig en veelzadig,en op zjn t0p verheftzich
rang,w elke optreden alsvertegenw oordigsters een zittende stam perm et een schildvormigen
van dekrachten dernatuur,alsgezellinnen van stempel. De vrucht is week, besachtig en
hoogere godheden en 0ok welals zelfstandige verdwjnt allengsdoorverrotting.De talrjke

wezens.Zj werdellbeschouwd alsweldadige bol-ofeivormigezadenliggenineenvruchtbrj.
geesten van bepaalde plaatsen, van bergen, Deze fam ilie telt Ongeveer 30 soorten, van
boomen,w eiden)grotten enz.;zj zjn eehter wel
ke de meesten op den gematigden rordel
niet aan die verbljfplaatsen gebonden,maar en slechts weinige tusschen de keerkrlngen
toitte
zwerven in vrjheid rond,vermaken zich met voorkomen; t0t de eersten behooren de '
den dans,gaan op deJagt,planten boomen en qeleplompen en t0t delaatsten de Vietoria

:J'
)J.Fossiele bladeren van dezefamilievindt
en bieden bj verschillende gelegenheden bj- z'
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m en in de eocene lagen. In den w ortelstok mytllologie de godin van den nacht,is een
der leden dezer familie heef't men zetmeel, allegorisch wezen, bj Homerun voorgesteld
plantensljm en suiker en eenigezamentrek- a1s eene m agtige gpdin,die de m enschen en
kende bestanddeelen.
goden doetzwichten voor het gezag van den

N ym phenburg , een dorp ten westen slaap,en b(JHeslodus alsde dochtervan den
van Miinchen in Bejeren,beziteen koninkltjk Chaos,als de zuster en echtgenoote van den
kasteel (in 1663 gebouwd) met de overblt
jf- Erebus.met wien ztiden Dag en den Aether
selen eener te voren vermaarde schilderjen- voortbragt?terwjlztitevensdemoederwas
verzameling, die grootendeels naar de Pina- van het Noodlot (M0ira)? van llet Ongeval,

cotheek teMiinchenisoveryebragt,- voorts van den Dood,van den Slaap,van de Drooeen paa:kerken,eeneKonlnkljke porseleinfabriek en bljna 2000inwoners.In de tuinen
van hetkasteelheeftmen fraajewaterwerken
en onderscheidene buitenverbljven, zooals

men,van den Njd,van den Honger,van de

Schikgodinnen, van de Mrraak, van den
Ouderdom ,van de Tweedragt,van de Onbe-

zonnenheid f'nz.Zj bewoont bj dag haar

Amaliënburg, Badenbuxg, Pagodenburg, de gal
eis in den Târtarus,hetwelk verscholenis
Mag'dalenaklause enz.
ln donkere w olken. De kunstenaars stellen
N ystad , eene zeeplaats, in het Finsche haar voor m et een lang,zwart,met sterren

gouvernementAbo-Björneborg enaandeBoth- bezaaid kleed,terwi
jlhaarhnofd il
1een zwarnische Golf geleqen: telt nog geen 3000 ten slujer is gehuld, nu eens van vleugels

inw oners. doch Is merkw aardig doûr eene

voorzien, dan weder zittende op een door

go
ede haven en eenlevendigenhandel,vûoral zw artepaarden getrokkenw agen.Veelalhoudt
ln hout.
ztj den Dood en den Slaap in hare axmen en
Nyx,in hetLatjn Noœ,in deGrieksche een omgekeerden tàkkel in hare hand.

O is in het Nederlandsch en in de meeste oosfer(bjv.0.L.= oosterlengte),en in hd
W estersche talen de 15de,doch in het Latjn Iersch vöôr geslachtsnamen voor zoon (bjv.
de 14de letter van het alphabet çn tevens de 05Connell= zoon van Connell).
vierde onder de klinkers. Ztjwordtvoortge- Oasen , in het Koptisch Oeah en in het
bragt door de tong eenigzins terug te trek- Arabisch W alt,zjn vruchtbare plekken inhet
ken en haar aehterste gedeelte op te stuwen, noorden van Afrika, welke men niet ten
terwjl deopening van den mond eene ronde onregte eilanden in deZandzeegenoem dheeft.
gedaante aanneemt. In de lndo-Germaansche Het zjn komvormigelaagten,waarhetregentalen behoort de O , evenals de .F tot de w ater deromringende hoogten zich verzamelt,
nieuwere klankvormen,daar de lange O ge- terwjl eene leemlaag onder de oppervlakte

woonljkuita%tsomtjdsook uitdelangea, het wegvloejen daarvan verhindert.Hierdoor

en de korte o doorgaans uit de korte a is ontstaat een plantengroei,die zeer weelderig
Ontstaan.ln het Sanskriet en zelf'
snog inhet is in vergeljking metdien derwoesttjn,maar
Gothisch heeft men geene korte o. ln onze toch in het algemeen schraal en eentoonig,

taal heeft zj tweeërlei klank, bjv. in de hoofdzakeljk bestaandeuitdadelpalmen(Ph0ewoorden kom en slot.Hetschriftteekenschjnt nix dactylifera), doempallnen (Cucitbra the-

ontleend te wezen aa'n de Phoenicische letter bafe,
a)? gonz-acaciaboomen (Acacia vera) en
ain, een naam die ooy beteekent,zoodat het mannahepsters (Tamarix atricana). Intusschen
de gedaante van ditzintuigheeft.HetGrieksch zjn de oasen onschatbare rustplaatsen voor
alphabet heefteene korte o (@ ofomikron)en de karavallen, die er zich van een nieuwen
eene lange ((
,
) ot'omega).Men meent,datdit voorraad water voorzien, weshalve de karalaatste letterteeken (niets anders dan eene vaanwegen doorgaans over de oasen loopen.
dubbele omikron) door Simdnides uitgevonden Tn de Sahara heeft m en er xuim 30,doch

en aan het alphabet toegevpegd is. Bj d: slechts Ongeveer 20 van deze zjn bewoond.
Grieken iso'= 70,vo= 70000enf,a= 800000, Reeds in de dagen der oudheid w aren vele
b!jde Romeinen o = 11 eno'= 11000,- oasen vermaard,bjv.dievanJuplter Ammon
en bj onsen vele andere volken iso= nul. (thans die van Siwah), die van Aoedsjila
Eene kleine o,aan de bovenrjde ac,
hter een (Oedsjila), en de Groote en de Kleine Oase
cjfergeplaatst,beteekentyraadbbjv.GO(zes ten westen van Egypte.In de tegenwoordige
graad).Voorts is O op oude Fransche nlunten eeuw hebben de Franschen door het boren
het teeken van de stad Riom. Ook wordt van Artesisehe putten in Algérië een aantal
dieletterbjverkortinggebrt
liktinhetGrieksch nieuwe oasen doen ontstaan.
vopr obolu !in de scheikunde voor oœygeninm
Oates (Titus),een vermaard Engelsl'
h ge-

(zuurstot),ln de aardrjkskunde vooroostof lukzoeker, geboren in 1619, studeerde Je
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Cambridge,werd hulpprediker, doch ging in er is echter aanvoer van graan noodig. V00r
1677 over t0t de R.Katholieke Kerk en begaf den handelverbouwtmener:suikerriet,koëj,
zich buiten '
slands.Nazjn terugkeerin1678 uitmuntend katoen, indigo, cacao,tabak en
nmhelsde hj wederom deleerderProtestan- nopalplanten voor de cochenill6teelt.Vanille

den en beschuldigde bj het Parlementden groeiterop velepi
aatseninhetwild,terwjl
Paus en de Jezuïeten, alsmede de Engelsehe debosschen daarenboven voortreFeljke hout-

à.Katholieken en zeltbde Koningin van een

soorten opleveren. De veeteeltis er nietvan
aanslag op het leven des Konings en der groot belang. Het rjk der delfstofen levert
Engelsche Protestanten,zoodat erhardemaat- er:goud,zilver,100d,koper,kwik enjzer,
regelen genomen werden tegen de R .Katho- maar de mjn-ontginning verkeert er n0g in

lieken,gevolgd doorteregtstellingen,bjv.die de kiudsheid. O0k njverheid en handelzjn
van Staford, terwjl Oates aanzienljke be- er n0g w einig gntw ikkeld en in dezeehavens
looningen ontving. Na de troonsbeklimming

heerstsht niet veel levendigheid. Het belang-

van Jacob11 werd hj wegensvalsch getui- rjkst uitvoer-artikeliser eochenille,- voorts
genis veroordeeld t0tte pronkstaan,geeseling verscheept men er eene kleine hoeveelheid
en levenslange gevallgenis (1685). In 1688 vanille,eenige droogerjen,wat indigo,100d,
kwam hj echter wederop vrtjevoeten en in Frove wollen stoFen en zout.lletonderwjs
het bezit van zjn Jaargeld, en overleed te ls er hoogstgebrekkig. Deze Staat bevat intusschen merkwaardige oudheden)zooals:de
Londen den 23stellJulj 1705.
Oaxaca ot' Otf)
'aea, een Staat der bonds- bouwvallen van prachtigetem pelsen paleizen

republiek Mexico,grenst in hetoostenaanhet
territorium Tehuantepec.in het noorden aan
Veracruz,in het westen aan Puébla en Guérrero en hetin zuiden aan de stille Zee,enbeslaat met rrehuantepec eene oppervlakte van

te M itla, het M egtlitlan der Azteken en den
voormaligen zetel der Zapotekisehe priester-

schap,- voorts de overbljlselen van Indiaansche tempels in de nabjheid van Achiutla
enz.

De evenzoo genoesade, in 1522 gestichte
inwoners, meerendeels Indianen,tot 19 ver- hoofdstad ligt in een vruchtbaar da1aan de
schillende stam men behoorend,van welke de rivier Otoyac, 1500 Ned.el boven de opperZapoteken ei1 Mixteken de voornaamste zjn. vlakte der zee,el1telt omstreaks25000inwoDeze Staatbehoortgrootendeelst0t hetMex- ners. Van demerkwaardigste pleinen vermel-

1579 o geogr.mkl,bevolktmetruim 662000

icaansche hoogland (2500 Ned.elhoog),dat den wj de Plaza mayoren hetMarktplein,
aan de oostzjde met een steilen wand af- - van de openbare gebouwen hetvoorm alig

daalt. Over de landengte van '
lqehuantepec regeri
ngspaleis,hetpaleisvan den bisschoy,
loopen slechts lage heuvelketens;de water- de hoofdkerk (in 1729 voltooid), het Domlcane
r
klooster en de Alhondiga,hetgebouw
schelding iserbj denpasvanMasahuaslechts
260 Ned.elhoog.Die heuvelketensverbinden vool.den verkoop van vruchten op hetMarkthetMexlcaansche hoogland metdatvanGuate- plein. D e stad bezit een instittlut van kunm ala.Diepe,engedalenenklovenstrekken van sten en wetenschappen,een sem inarium voor
dathoogland ziehnaaratlekantenuit.Derand- priesters, onderseheidene openbare stsholen,
gebergten van het M exicaansche hoogland 2 hospitalen en een schouwburg. M en ververhelen zich hier het hoogst aan de oost- vaardigt er sigaren, chotsolade,waskaarsen,
zjde;van den Cerro deZompualtepec(3165 zeep en katoen.Rondom de stad heeltm en

Ned.e1)bj Villalta ziet men zoowelde Golf sierljke tuinen, en bjna het geheeleJaar is

van M exico a1s de Stille Zee. Op het weste- er de hemelhelder.De nabjgelegeneplaatsen
ljke randgebergte,aan den weg van Oaxaca Villa de Santa Maria de Marqtlesado met
naar Juquila,heeft men a1s hoogsten t0p den 2000 inwoners en het dorp Halatlaco,door
San Juan-ouiaje (3000 Ned.e1).De belang- Azteken bewoond, kan m en als voorsteden
rjkste rivieren van dezen Staat zjn de Ri0 van Oaxaca beschouwen.
Grande en de Rio Salado,die te zamen als
Ob (De) ofObi,de voornaamste riviervan
R i0 San Juan den bovenloop derRi0A lvarado MrestSiberië, Ontspringt in de nabjheid van
Vormen. Naar de 8til1e Zee vloeit de Rio Biisk in het gouvernementTomsk uit de verVerde,welke in hetoude landschap Mixteka, eeniging van de schuimende Katoenja,van
het hoogland aan de grenzen van Ptzébla, de uitloopers van hetAltaï-gebergteafdalende,
ontspringt. Daarenboven heeft men er onder- en van de heldere Bija, welke in het meer
scheidene kleineze rivieren. Van de lagunen van Teletzk harenOorsprong heett;zjspoedt
aan de kust is die van Jamiltepec degrootste. zi
ch voort in eenenoordwesteljkeen noorH et klim aat is er in het algemeen zeer aan- deljke rigting,is zeervischrjk,wordt spoegenaam ,zacht en gezond,aan de kust en in dig bevaarbaar en stort op aanmerkeljke
de diepe dalen warm , en op de hoogvlakte breedte,nadathare talrjke armen wederver-

koel. Ook gedurqnde hetdrooge saizoen valt eenigd zjl
a, zich uit in de Golt
'der Ob,t0t

er dikwjls regen, en aan het strand woeden de Noordeljke Ilszee behoorende. Zj heeft
vaak geweldige stormen,terwjlaardbevingen eene lengte van 2300 Ned.mjl,en behalve
er niet t0t de zeldzaalnheden behooren. De andere zjrivieren ontvangt zj bj 8amarowsk
grond is er overal zeer vruchtbaar en met de Irtysj,welke eene lengteheeftvan 2220
een weligen plantengroei bedekt. Afen ver- Ned.mjl.In hetoeverzand van haren benebouwt er vooral:maïs,gerst,tarwe,boonen denloop vindtm en vele mammouthbeenderen.
en het ooft en de ttlinvruchten van de keer- Ook haar midden-en bovenloop isbevaarbaar
kriHgslanden en van den gematigden gordel; voor groote sehepen en vorm en gedeelten van
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de verbinding van westeljk en oosteljk
Siberië,die onderden naam van pW aterweg''
aan de oosteljke helling vanhetOeralgebergte
een aanvang neemten zich over verschillende
rivieren uitstrekt, terwjl men hier en daar
slechts kleine stukken land behoeftte overschrjden.Te voren werden erdevaartuigen

gespoord, zoodat er uitzigtbestaat,dat zj
hare bestemming bereiken zal.Vele obelisken
zjn reeds door de Romeinen naar hunne

hoofdstad aan de Tiber gebragt en aldaar
geplaatst op het veld van M ars,in den circus, vôör het mausoléum van Altyu.
gtw.
n en
elders. In de dagen der barbaarschheid werdoorpaarden getrokken,doch sedert1845ge- den zj omgeworpen,doch later doorde Paubruikt men er stoombooten.Thansvaren ten sen wederom opgerigt. Vermaard isde obebehoeve Van het Vervoer 16 booten geregeld li
sk meteene hoogte van 251/2Ned.elvöör

vanTjt
lmen,hetvoorloopig uiteindevan den de St.Pieterskerk te Rome;hj werd in 39

'
s naar
spoorweg, welke van Nishné.Nowgorod der- na Chr. door Callyula uit Heliöpoli
waarts loopt, naar het oostwaarts gelegen Rome gebraqt,i
n
d
e
n
Va
t
i
c
a
a
n
s
c
he
n
ci
rc
us
Tomsk. Het verkeer op den benedenloop zal opgerigten ln 1586 op lastvan pausMœt'
a.
gF
voorzeker aanmerkeljk toenemen, nadat in door Fontana op hare tegenwoordige plaats

1874- 1876 de Zweed Noedenskjöld erin ge- gebragt. Het hoogst - 451/: Ned.el - is

slaagd is,uit Noorwegen over zee den mond de obelisk van het Lateraan en zj is tevens
der Jenisseï te bereiken. De Ob is we1is onder de Romeinsche de oudste.Constantnn
waar gemiddeld 169 dagen van hetjaar met de Groote deed haar uitHeliöpolisnaarRome
jsbedekt,maarin hetmidden vandenzomer vervoeren en plaatste haar in den Circus

vormt zj een uitmuntenden waterweg.Ook Maximus.Dââr werd zj later,in 3 stukken
had men gehoopt, deze rivier door middel
van een kanaal met de Golf van Karië te
verbinden,doch de uitkomsten van een nader
onderzoek w aren niet gunstig voordit plan.

qebroken, diep in den grond gevonden en

ln 1588desgeljksd9orFontanaop haretegenwoordige plaats gebragt. De obelisk van

Luxor,jrjkendeop de Place delaConcorde
ObaW a, een der zoogenaamde plfleine te Partls, werd door Meltemed dIïaan het

Profeten''des Ouden Verbonds en een tjd- Fransche volk geschonken en in 1831 te
genoot van Jeremias,is de vervaardiger van Parjs opgerigt.Andere Egyptische obel
isken
een boek, hetwelk in gezwollen taalheftige
redenen bevat tegen de Edomieten,die deelgenomen hadden aan de verwoesting vàn
Jerusalem.

Obelisk ofgedenknaald noemt men eene

bevinden zich te Constantinopel,te Arles,in
Engeland enz. - Men heeft 00k obelisken

uit den nieuweren tjd,welke alsgedenkteekenen qp graven zjn geplaatst.
Obeld-Allah-ibn-M oham m ed , zie

vierkantejnaarbovenallengsdunnerwordende
en m et eene pyramide gekroonde zuil.Zulk
eene zuil of naald bestaatdoorgaansuit één

I'atimiden.

groote tempels.D e obelisken gevengetuigenis

boorteplaats, in 1763 privaatdocent, en in

Oberlin.Onderdezennaam vermeldenwj:
Jeremias J'
lcpù Oberlin,een verdiensteljk
Bteen (monoliet),isvan eeneharderotssoort oudheidkundige.Hj werd geboren te Straats(gewoonljk syéniet) vervaardigd, bezit eene burg den 8sten Augustus 1735, studeerde er
aanzienljke hoogte en draagthiëroglyphische in de godgeleerdlleid en vervolgens onder
opschritten op hare 4 zjden.Men plaatste er Dcltöp-flin in de oudheidkunde,werd in 1755
in het aloude Egypte bj de ingangen der hoogleeraar aan het gymnasium in zjne gevan den hoogen trap,waarop zich de werk- 1770 hoogleeraaraan de universiteitteStraatstuigkunde aldaar eeuwen vö0'r den aanvang burg en in1782tevensgymnasiarch.Gedurende
onzer tjdrekening bevond,want hetlosbre- de Omwenteling maakte hj zich verdiensteken, bekappen, poljsten en vooralhet ver- ljk door het beveiligen van onderscheidene
voeren en oprigten van zulke reusachtige ge- kloosterbibliotheken ell kostbare handschrifvaarten is zelt'
sin onzen tjd zeermoejeljk. ten,welke door zjne zorg vereenigd werden
De meeste obelisken zjn afkomstig uitden met de stadsbibliotheek, die helaas! in

tjd van het18deen 19deEgyptischeVorsten- 1870 door de vlammen is verwoest.In 1803
huis. De oudste,uitde dagen der 5de dynas- ogende hj met eene redevoeri
ng de pasgetie, w erd ontdekt door Lepsilu in de D00- stlchte Protestantse,
he académie van Straatsdenstad van Memphis en door hem overge- burg, zag zich t0t lid van den stedeljken
bragt naar Berljn.De oudste derthansnog raad benoemd,en overleed den loden October
in Egypte aanw ezige obelisken is die van 1806. Van zjne geschriften vermelden wj:
Heliôpolis; deze heet't eene hoogte van ruim XMiscella litteraria Argentoratensia (17704'',20 Ned.elen isvervaardigd onderderegéring rMuseum Schoepiini(1775)',- pEssaisur le
van den zden Koning der lzde Dynastie.De patois lorrain etc. (1775)'', - rAlmanach
naeest bekende? de rNaald van Cleopatra'' d'Alsace(1782- 1790)''- enpEssaid'annales
genaamd,isrulm 21'/cNed.elhoog en door de la vie deJean Gutenberg etc.(1801;2de
Tiberius uit Heliöpolis naar Alexandrië ge- druk,1840)''.
bragt.In den zomer van ditJaar (1877) heeft Joltann FridtfrscFz Oberlln,een broeder van
n voorgaande.Hj werd geboren teStraatsmen yogingen gedaan,om haar op een op- de
zetteljk daaltoe vervaardigd vlot,dooreene burg den 3lsten Augustus 1740, studeerde

s
toomboot lqewer
sleedptec
,ht
na
ar Engeland over te aldaar in de theologie en werd vervolgens
brengen; zi
er door een storm l0s- godsdienstleeraarte W aldersbachinhetw oeste
.
gerukt,maar is later,nadatzj eenigen tjd Steinthal (in de Vogesen).Hj verbeterdeer

m vrjheid had rondgedobberd,wederom 0p- de boom gaarden, de weiden en de bouwlan-
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den, ging bruggen en wegen aanleggen en zelven. oblectieve kenniskomtovereen met
deed er de njverheid ontwaken,waarbj hj het ware wezen der zaak, en subjedieve
doorzjnvriendLegrandteBaselkrachtig werd kennis met de voorstelling,welke de mensch
ondersteund.Hj isvoortsdestiehterderbe- daarvan gevormd heeft.- ln despraakkunst

waarscholen; de eerste verrees in zjne ge- ishetobjectot.voorwerpdepersoonot'zaak,
meente.Toen Oberlin in hetSteinthalkwam , waarop de werking van hetsubjectot'onderwoonden in de 5 dorpen zjner gemeente 80 werp overgaat.
t0t 10b huisgezinnen,en in den aanvang der
Objectiefofroorwerpylas,zieMoroseoop.
Oblaten noemde men in de kloosters de
leekebroeders en leekezusters alsmede de
weldadig werkzaam in de noodlottige Jaren kinderen,welke reedsin hunnejeugdvoorhet
19de eeuw telde m en er 3000, thans 6000
zielen.Vooralw as de edele Oberlin nuttig en

van misgewas,1816 en 1817.Hj overleed te kloosterleven werden opgeleid, en eindeljk
W aldersbach den lsten Junj 1820,en zjne wereldljkepersonen,diehunnegoederenaan
geschriften zjn in 1843 doorBurkltardtin 4 een klooster afstonden en daarvoorverlofontdeelen in het licht gegeven.

vingen,om hetkleed der Orde te dragen.-

Oberm ûllner (Ad01f), een uitstekend De Oblaten der .
ffeilù: Franeistt
a,eene orde
landschapschilder, geboren in 1833 te van Benedictjner nonnen, gesticht in 1433
raneisca,eene Romeinsche
W els in Opper-oostenrjk, oefende zich te dool' de Heilige I'

W eenen onder de leiding van Steinbga ,be- vrouw ,leven in een klooster zondereene g:haalde er den eersten prjs en vertrok toen lotte te hebben afgelegd. Er worden slechts

naar Miinchen.alwaar hiJ 3 Jaarwerkzaam

leden van vorsteljke en adelljkegeslachten

was in hetateliervan Zmmermann.Daarna in opgenomen.- HetGenootsehap der Oblaten,

deed hj eene reisdoorItalië,Nederland en eene Orde,gestichtdoorCltaelesJosepltzlfz.gàle
Frankrjk , en vestigde zich in 1860 te W ee- de M azenod,bisschop van Marseille,w erdden
nen. Van zjne landschappen vermelden wj: 17den Februarj 1826 bevestigd doorLeoXII
rChamounix en de Montblanc''. - rl-let en belastte zich aanvankeljk met de zorg
Stilfser Joch en de Ortler'' - pllet Naszt.
eld voor de jengd,v00r dearmen,voorde gebj Gastein'' - rDe Goldberggletscher''- vangenen en voor de hospitalen in hetzuiden
en twaal
fnoordpoollandschappen (1875)naar van Frankrjk,maarwjdde zicllin 184800k
schetsen en teekeningen van Payers.

aan hetzendelingswerk.Piws IX gafdaaraan

Oberon,koning 4er Elfen en gemaal van in 1850 den naam van rMissionarii oblati
Titania, vindt men het eerst vermeld in het beatissimae Virginis Mariae/'.
oude gedicht van H'
uon de Frïlldzddfxl)e.'pl-luon
Obligaat. Ditwoord,uithetlatjn afgede Bordeauxjchanson de geste'',hetwelk t0t leid, beteekent rerbonden,totïe/.
:verpligt.In
den sagenkring van Karel de Groote behoort. de muziek duidt m en door obligaat de s0l0De inhoud van dit gedicht is later bewerkt voordragtaan,'tzj dooreeninstrument'
tzj
door de Engelsche dichtersCltaqeer,z
gyncdr door eene zangstem , in tegenstelling m et
en Sltakspere (in den pzomernachtsdroom'/), ensemble stukken met de instrum enten of

voorts door Wieland in zjn romantisch stemmen,die t0tbegeleidiny dienen.De geepos:roberon,- en eindeljk doorPlanehe heelecompositiekan een obllgaatzjn,ofeen
voordentekstvan Weber'soperavandiennaam. deel er van kan a1s een obligaat geychreven
Obi-eilanden (De)vormeneeneeilanden- zjn. Een begeleidende stem ot'instrument
-

groep in den M olukschen Archipel en behoo- kan ook als obligaat door den eomponist
ren totderesidentie Ternate.D e voornaam ste aangebragt zjn; zoo heeft men compositiën

zjn:Groot-en Klein-obi,Typa,Magie,Go- voorsolo-zaygmetobligaat-viool,violoncel,enz.
mona, Pisang en Maya,Zj hebben te zamen
Obligatle,zie Rch'
aldbekentenis.
Oboe (De) ofhoboë (in 't Fransch hauteene oppervlakte van 351/: D geogr.mjlen
dienent0tverbljfplaatsvoorzeeroovers,terwjl bois)iseen blaas-instrument,hetwelk bestaatuit
zjveelmuscaatnoten,sagoenkaretopleveren. eene holle regtepjpvan beuken-ofebbenhout,

Groot-obi is bergachtig en zeer vruchtbaar. voorzien van gaatjes,welkepjpuitverscheiHet was reeds in 1322 aan de inwoners van dene stukken lszamengesteld en eindigtineen
Ternate bekend.Later kw am het in hetbezit kleinen trechterenw aaropgeblazenw ordtdoor
van den sultan van Batjan, die hetmet de een er bovenop geschroefd naauw mondstuk

omliggende eilandjes in 1483 voor810 rjks- van riet. De thans noj'gebruikt wordende
daalders aan de Oost-lndischeCompagniever- Discant-oboë wasreedsln het midden van de
kocht.
zeventiendeeeuw bekend en bjzonder bjde

Object ofroorwerp isin deredeneerkunde militaire m uziek in zwang,w eshalve de m u-

de zaak ,die den grondslag uitmaaktvan een
begrip. Het staat derhalve tegenover subel.eet
of het YVezen hetwelk een begrip vormt.
Objeetief isderhalvedatgene,watop devoorgestelde zaak ofhet begrip betrekking heeft,

zikanten van hetlegerdikwjlsoboïsten genoemd werden. Bj de ontwikkeling van de
instrumentale muziek vond zj ook weldra
hare plaats in het groot orchest.Zj heeft
een Omvang van toon van de ééngestreepte

en snqlketief datgene,wateraan verbonden t:t0tdedriegestreepte #.Zj beziteen eigenis volgens de meening van het subject.Be- aardig,scherp gelllid,datw e1eenigzins overschouwt m en eene zaak objectief dan 1et eenkom t m et dat van de m enschenstem en 't
m en op haren aard en hare gesteldheid,-

welk door geen anderinstrumentkan worden

beschouwt men ze subjectief,dan bepalenwj voortyebragt.De componisten maken van de
de betrekking ofverhouding der zaak t0t0ns

0b0ë ln de instrumentatie een nieuw gebruik.
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Obscurantism us, afgeleid van obscwru
von Sellner aangeprezen. (W eenen 18Q5).De (donker),noemt men de neiging om de duisoboë d'amore (in 'tFranst
sh hautbois-d'
amour) ternis te handhaven op het gebied derkennis.
Als de beste oboi'stenschool wordt die van

verschiltw einig in constructie van de vorige: Dat w ooxd is alzoo de naam van den dom haar geluid ligt eene terts dieper en haar pel-geest, welke zich tegen alle verlichting
klank is zachter en liefeljker,dan dievan verzet.De voorstandersvan dien geestnoemt
degewone 0b0ë. Zj isevenwelweinigmeer m en obsewranten of duisterlingen.
in gebruik.Vele orgelsbezitten 00k een regisObservatieleger ofobserratlekorpsnoemt
ter,dat hetoboë-geluid geeft.
men eene afdeeling van krjgsl
ieden,welke

Obolus is de naam eener oud-Grieksche bestemd isom de bewegipgen van den vjand
zilveren of koperen muntter waarde van 71/: gade te slaan. M en bezigt het aan de grencent Nederlandsch.Zj is a1s munt en als ge- zen, wanneer een naburige Staat zitlh toerust
wigthetzesde gedeelte van een drachme.De ten strjd, of00k welin de nabjheideener
Ouden plaatsten een ôbolus in den mond der belegerde stad, om de maatregelen van den

overledenen,opdat zj bj hetOvervaren van vjand t0tontzetbj tjdsop te merken ente
den Cocytus het noodige veergeld zot
lden verhoeden.In tjd van gevaardientzulk een
legertevens t0tdekking.
kunnen grven aan Cltaron.
Obotrleten ,zie Wenden.
Observatorium , zie M eteorologLe en
Obrecht (Jacobus ot
'Johannes),een uit- 8terrewaeltt.
stekend Nederlandschtoonkunstenaar,vermoe-

Obsidiaan of glanlava, eene delfstofuit

deljk te Utrechtgeboren in1430,werdaldtt
ar de klasse der watervrje geolieten is glasin 1465 kapelmeester in de hoofdkerk.In die achtig,zwart, grjs, geel,groen,blaauw of
betrekktng was hj de leermeester van den rood, sterk glasglanzend, doorzigtig t0t onberoemden Erasm%s te Rotterdam.Hj com- doorzigtig,heeft eene hardheid van 6--7 en
poneerdemetongemeenegemakkeljkheid,- bestaatutt60-800/0kiezelzunr,8- 190/0aluinsomtjds in één nacht eene mis, die algemeen aarde,en 6-11,50/0 alkaliënmetjzer,kalk
bewonderd werd.onderscheidene compositiën en magnesia.Men kan echtervan zjn zamenvan zjnehand zjn bewaard gebleven.Nadat stelgeenejuiste scheikundige formulegeven,
hj tusschen 1470 en 1480 eenigejaren ver- wantmen moethetbeschouwen alseenesoort
toefd had aan het H0fvan Lorenzo 'il M ag- van glas, hetwelk doûr vulcanische hitte is
s'
Wco te Florence,keerde hj naar Utrecht ontstaan. T0t de verscheidenheden van obsiterug en was btj zjn overljden in 1487 or- diaan behooren het groene, doorzigtige Qesganistvan den Dom .
schensteen (bouteillesteen) van Moldautein
in Bohemen en het gew olkte glasagaat,Obrenowitsj,zie Serblë.
O 'Brien.Onderdezennaam vermeldenwj: voorts onderscheidene sphaerolieten.HetobsiSir Luei'
u,
n, baron lneltiqnin O'Brien, ge- diaan is een trachitisch glasgesteenteen 0n-

boren den 5den December 1800. Hj werd in derscheidt zich door zjn aanzienljk kiezel1843 lord-luitenant te Clare en behoorde als
parlem entslid voor Clare van 1826- 1830 en
vervolgens van 1847- 1852 t0t de krachtigste
voorstanders der behoudende en beschermende

zuurgebalte van de glasgesteenten der basaltgroep. Het verschilt van piksteell door de
afw-ezigheid van water. Het komt voor in
trachietopleverende, vulcanische gewesten,

beginselen. In 1855 werd hj ertkenaam van zooals: op Tenerife, Ilsland, deLiparislshe
eene pairie in Ierland, nam zitting in het
Hoogerhuis,en overleedden22stenMaart1872.
W illiam dzzlifFzObBrien,een broedervanden
voorgaande, geboren den l7den Oetober 1803

eilanden, M ilo en Santorin,op den Ararat,
in M exico, Nieuw -zeeland enz., vcelal vergezeld van puimsteen, datm en als een blazigen vorm van obsidiaan kan aanmerken.

te Cahirmoyle. Hj werd in 1832 1id van het
Parlementen nam jverig deelaan deIersche
Repealbeweging.InzjngeschriltpReprodt
lctiveemployment(1847)''ontwikketdehjzjne

Men bezigde het obsidiaan weleer t0t pjl-

moesten worden om hetljden derIersche be-

Ocam po (>lorian de),een verdiensteljk
Spaanse,
h gestshiedschrjver,geboren in 1501
te Zamora in Leon,studeerde teAleala,w erd
canonicus in zjne geboûrteplaats en zag zich
door KarelT'rtotgesehiedschrjver benoemd.
In 1555 ontving hj een Jaargeld,opdathj
zich geheelen alz0u kunnen wjden aan de
bewerking zjner pcronicageneraldeEspana
(15449latere vermeerderde uitgave, 1791,10
dln)''.Hj behandelt daaxin de geschiedenis
van Spanje van den Zondvloed tot aan den
Tweeden Punischen Oorlog, doch zjn werk
is door anderen voortgezet.Ook zorgdehj

gevoelens over de maatregelen, die genom en

volking te verzaehten.Toen in 1848 devolksbewegingen in Ierland gevaarljk begonnente
w orden en O'Brien hetIersehe volk t0teen
opstand tegen Engeland bphitste, w erd een
bevel tot inhechtenisnem ing tegen hem en
tegen andere aanvoerders van ml-let jonge
Ierland''uitgevaardigd. De door hem bjeengebragte bende werd den 29stenJulj 1848 op

de vlugt gejaagd en hj zelfgegrepen en a1s

schuldig aan hoogverraad ter dood veroordeeld.De regéring veranderde echterdatvonnis in eene levenslange deportatie naar Aus-

spitsen,m essen en spiegels?en thans n0g tot
knoopen, dozen, vazen, schalen en allerlei
sieraden.
Obstructiel zie Verstopping.

tralië,werwaartshj in 1849vertrok.In1854 voor de uitgave van een rcronit!a general
nntving hj genade, keerde 2 jaxen daarna (1541;2dedruk,1604)'')op bevelva'
nAlfonso
terug naar Ierland, en overleed te Bangor de '
rt/z:vervaardigd.
Occam (W illiam van)of Oeham,een be4en 18denJunj 1864.
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roemd Engelsch geleerde uit de 14de eetlw , terwjl voorts de regthebbende 00k anderen
geboren te occam in het graafschap Surrey, kan vergnnnen om op zjn terrein tejagenof
trad reedsvroeg in deOrdederFranciscanen, tevisschen.Eenebjzonderebepalingtretlmen
begafzichvervolgensnaarParjsenstudeerde in 0ns regtaan - 00k overgenomen uithet
hier onder de leiding van Dnns t
vcpfvd. Daar Romeinsche regt - omtrent de toeëigening

hj de regten van Pl
tillpsde ScApop:,koning van den schat.T0thetbeqriphiervanbehoort
van Frankrjk, en van Lodewnk de Weï/r, het bestaan eener zaak,dIe begraven ofver-

keizer van D uitschland,in eene pDisptltatio
de potestate ecclesiastica et seculari'' tegen

depausen Bonifaeins VIIIen JoltannesXXII
verdedigde,werd hj door laatstgenoemdeixl
den ban gedaan, maarvond eene wjkplaats
aan het H0f van Lodewnk.Hj overleed te
Miinchen den Tden Maart1347.Hj verschafte

borgen was! om het even w elke haar aard

en waarde 1s,h0e en waarom zj isverborgen,en ofzj ditkort oflang isgeweest,
-

voorts datniemand op die zaak zelve,af-

gescheiden van deplaats,waarzj isgevonden, zjn regtvan eigendom kan bewjzen.
Dit beteekent niet,dat hj, die haarkindt,
aan hetnominalismus de zegepraalophetrea- dit negatieve feit moet staven,vôdrdathj
lismus en werd niet alleen Princeps Nomina- zjnregtvan toeëigeningkanuitoefenen,maar
fïlzzl(vorstderNominalisten),maareokdoetor alleen, dat zjn reqtwjken moet voor het
islhïzlcïliliden ninyltlari,
g (Onoverwinneljkeen beterregtvan den elgenaar,- en in de derde
uitstekende leeraar) geheetan.Van zjnetal- plaats moet de schatdoorlotltertoevalzjn
rjke geschriften noemen wj nog: gouaesti- ontdekt. Het bestaan van den schat m oet0nores super 1V l
ibrossllntentiarum (1495)''en bekend zjn geweest;dewjzevanontdekking
doet aan hetbegrip er van en aan de regten
Centiloquium theologicum (1496)''
.
Occo Scharlensis of Occo van t
vcAcr! er Op niets af. De wetgever had den schat
houdt men vo0r den opsteller ecner Friesche knnnen toekennen aan den eigenaar van den

kroniek, welke hj, naar luid deroverleve- grond,waarin hj gevonden wordt,omdathj
ring, zou hebben zamengebragt uitde nage- tevens eigenaar is van al wat zich op en in
laten papieren van zjn oom SoleoFprfezzlzl, den grond bevindt;maar olndat hj vroeger
die omstreeks hetJaar 1000 leefde.Deze kro- eene zeltbtandige roerende zaak was,eigenljk
niek,'in de 14deeeuw doorJoltannes Flïafcr.p
en in de 16de door Andrlas Corlefb'
ll.
s van
Staveren vermeerderd, werd in 1589 dool'
laatstgenoemde te Harlingen in het licht ge-

geen deel van den grond uitmaakt en niet

dool'den eigenaar t0t een bljvend gebruik

aan den grond isverbonden,maarslechtsaan
het O0g ls onttrokkedldoor een der eigenaars

geven onder den titel:pcronjk ende waar- van den grond ot'doo1*een derde,ofwelligt
achtige beschrjvinghe van Vriesland enz.'' doortoeval,zoodatde eigenaarvan dengrond
Deze folio-uitgave w erd in 1742 door eene van zjn bestaan niets afwist, en hem dus
in kwarto gevolgd.
nieta1s zjn eigondom k0n beschouwen,heeft
Occupatio of toeëigening is eene 0ok de wetgever van dat halfslachtig karakter
reeds in het Romeinscheregtbekende wjze van den schateene w illekeurige bepaling gevan eigendomsverkrjging.Zj isde daad van maakt,en bepaald dat de schat halfaan den

hern,dieeene zaak bemagtigt,in bezitneemt, viuder, half aan den grondeigenaar toekomt,

om haar t0t de zjne te maken.Hetis n0o- die hem natuurljk geheelvoorzich behoudt,
dig, dat die zaak aan niemand toebehoort, z00 htjbeide hoedanigheden in zich vereenigt.
hetzj ze nooiteenen eigenaarhad ofophield
Oceaa!z,zie Zee.
dien te hebben,voor 't gevaldatde eigenaar
Oceanlden zjf
lin de Grieksche fabelleer
haar kenneljk heeftverlaten.De toeëigening de dochters van Oenan'us en Tetltys ten getale
kan alleen plaats hebben ten aanzien van
roerende zaken;onroerende zaken, die geen
eigenaarhebben,en onbeheerdenalatenschappen - en dus 00k de hiertoe behoorende
roerende zalten - vervallen,naar 0ns regt,

van 3000. M en gafdien naam echter0ok aan

de geheele vrouweljke nakomelingschap van

Oelanws,aan alle godinnen deruitden Oceaan
ontspringende bronnen en w ateren.- Haar
stamvader Oeêanus, de Oudste der Titans,

aan den Staat.Overiqenswordendeheerlooze was btide tlrieken en Romeinen de G0d der

roerende zaken hetelgendom van dengene,die W ereldzee.Hj wordtvoorgesteld a1s een beze in bezitneemt,om ze zich t0e teeigenen, Jaard man met korte horens,zittende op een
en wè1door dieenkeleeenzjdige daad,zon. zeedier Of op een wagen door zeedieren geder dat daartoe eenige verdere handeling of' trokken,en gewapend m et een speer.

eenig tjdsverlooynoodig is.Wildenvisschen, Ocelot (Felis pardalis L.),00kpanterkat
die n0g geen elgenaar hebben,worden ook genaamd, is eone der kleinere soorten Van
door toeëlgening verkregen,maar het regtis het kattengeslacht,t0t de ordederroofdieren
hier beperkt en wordt aan den eigenaar van behoorende. Dit dier is fraaigevlekt,wordt
den grond ofhetwatertoegekend,behoudens n0g geene Ned. el lang en leeft in Zuid-en

de regten van derden hetjagt ofvischregt - en onverminderd de op de jagt en
visscherj bestaande wetten en verordeningen.
Detegenwoordig bj 0nsgeldendewetop de
Jagt en visscherj is die van 13 Junj 1857
Stsbl.N0.87.Men kan hetjagt-en viscbregt

Midden-Amerika.Zjne huid isop den k0p!
den rug en de bovenzjde der pooten fraal

geel, en men ziet op den k0p en de pooten
slangvorm ige zwarte streeples,en op den rug
en den staart langegeslingerde roode strepen
metzwarte randen.De mond,keel,borst en
ook hebben als vruchtgebruiker,erfpachter, wi
buitk.He
al
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beklemde mejer,ofa1s huurder ofpaehter,
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weging en zachtaardig, zoodat men het ge- Reeds in 1844 was hj lid gewordenvan de

makkeljk kan temmen. Men kent 4 ver- Spaansche Académie en later nam hj 00k
scheidenbeden van deze sûort,die slechts in zlttingin de Académie voorgeschiedenis.Hj
kletlr,vorm van strepen en lengte van staart overleed den 29stenFebruarj 1872. Hj heeft
verschillen. Allen bewonen de bosschenybe- ondexscheidene vertalingen uit het Fransch
klimmen met groote behendigheid de boomen geleverd,voortstalrjke belangrjkeartikelen

en voeden zich metvogels,ejeren en kleine
viervoetige dieren. In tammen staat springen
zj gaarne tegen de menschen op,maarze
zjn steeds zeergevaarljk v00rde hoenders.
Ochino (Bernardino)?een Italiaansch her-

in dagbladen en tjdschriften, eenige drama's

en verhalen eneenbundelgedichten(rEcode1
a1ma'').Ook bezorgde hj uitgaven van klassieke Spaansche werken en vervaardigde op

last van koning Lodewj;kTl,
iîi
z,
sden pcata-

vormer, geboren te Sléna in 1487, werd l0g0 de 10s manuscriptos espanoles,existenFrançiseaner monnik en ging in 1524 over tes en todas1as bibliotecasdeParis(1814)''.
t0t de pas gestichte orde der Capucjnen, Ochotsk (DeZeeofde Golfvan)iseen
waarvan hj in 1538 generaalwerd. Zjn 0n- gedeelte der Stille Zee tusschen de oostkust
l@
e*, het schiereiland Kamtsjatka, de
berispeljke wandel en zjnevurigewelspre- Van Az@
kendheid bezorgden hem eenroemrjkennaam. Koerilen en het eiland Sachalin. Het is 0nD00rden SpanjaardJoan Fcl#àd,dieKarelF' geveer 1900 Ned.mjllang en in hetmidden

vergezeldhadnaarDuitschland,kwam hj in 1200 Ned.mj1 breed en door de La Pey-

kennis met de beginselen der Hervorming, rouse-straat verbonden met deJapansche Zee.
welke hj in 1542 te Venetië openljk 0m- Aan de westkust dezer Golf ligt Ochotsk,
helsde. De Pauseljke nuntius verbood hem een arrondissement der Siberische kustprotezstond hetprediken,doch toen de Paushem vincie, m et de stad van dien naam ,w elke
naar Rome ter verantwoording opontbood, omstreeks 1600 inwoners telt.

nam hj de wjk naarGenève,in 1545naar
Basel, vervolgens naar Augsburg en in 1547

over Straatsburg naar Londen,waarhj a1s
leeraar bj de Italiaansche Evangelische gemeenteoptrad. In 1553keerdehjterug naar
Zwitserland, maar verwekte er door zjne

Ochrom a k
%wartz is de naam van een

plantengeslaehtuit de familie derBombaceën.
Het omvat boomen met hoekige of 5- t0t
7-lobbige bladeren, eindstandige bloemen en
s-hokkige zaaddoozen metonderscheidene in
zaadwolgehuldezaden.0.Lagop'
us &?z7.groeit
in W est-lndië en Alidden-Amerika ter hoogte

zelfstandige denkbeelden Over de leerstellingen der Kerk het wantrouwen der Calvinis- van 12 Ned. e1; hj heeft afstaande,onbeten, die hem in den ban deden. Nu zwierf haarde, brooze takken, langgesteelde, hart-

hj rond zondervaste woonstede,enoverleed vormig-ronde,5- t0tT-hoekige,qjn-getande,

aan de pestin 1564 te Schladow in Moravië. van boven onbehaarde en van onder zachtOehloeratie noemt men zoodanige ver- harigej op de nerven roestbruine bladeren
basteringderdemocratie(volksregéring),waar- ter lengte van 30 Ned.duim en bleek-bruindoor het staatsgezag in handen komt van roode, eeni
gzins geelaehtige bloemen. Het
den onbeschaafden en onontwikkelden volks- weeke, veerkraehtlge hnut van dezen boom
wor
dt
t
0t
het
vervaardigen van kurken gehoop.ZjisderhalvegeeneigenljkeregéringsVorm ? maar ontstaat onder buitengew one 0m- bruikt, en de zaadwol (
édrédon végétal,
standlgheden, zooals in de dagen der Com- patte de lièvre)t0t velerleioogmerken aangew end.
muneteParjs.

Oehoa (D0n Eugenio de),een verdienste-

Ochsenbein (Ulrich), een Zwitsersch

jgsman,geboren in 1811 te Niedau in het
ljk Spaanschletterkundige,qeborenden19den kr
April 1815 te Lezo in Gulpuzcoa, ontving canton Bern, Btudeerde in de regten te Bern
0n nam in 1830 aldaar deelaan de volksbeSan Mateo en later aan dat van San Tomas weging.Hj wasweldrasecretaris,vervolgens
te Madrid,
bezochtin 1829 de Ecole des arts archivaris van den regter van instructie te
& '
et des me
tiezs te Partjs en hield zich daar- Bern en in 1834 advocaat, trad in 1841 a1s
enboven bezig met de schilderkunst. Eene eersteluitenantin den Zwitserschen generalen
ooyziekte noodzaakte hem echter het penseel staf,werd in 1844 kapitein,en plaatste zich

zjne opleiding eerst aan het cûllegie van

neer te leggen,en hj keerde in 1834 terug in 1845 als krtjgsbevelhebber aan het hoofd
naarMadrid,waarhj deeluitmaaktevan de dervrjscharen.Metdeze trok hj totvsôrde
redadie der rGaceta de Madrid'',totdat de poorten van Liizern,waarzj eehterna een
gebeurtenissen van LaGranjahem noodzaak- korten strjd den terugtogtaannam.Deswege
ten om zich weder naar Parjs te begeven. zag hj zich uit den staf verwjderd,maar
Hierschreefhj in verschillendedagbladenen was weldra lid van het nieuwe bestuur te
wjdde zjne krachten vooralaan de uitgave Bern en opperbestuurder van ditcanton.Bj

van den ,,Tes0r0 de autoresespanoles''w elke

het uitbarsten van den Sonderbunds-oorlogbe-

bj Baudry in het licht verscheen.In 1844
werd hj te Madrid onderbibliotheearis der
Nationale Boekerj en een jaar daarna Jefe
politico (districtsgouvernetlrl'' te Huésea,voorts in 1847 diredeurderlandsdrukkerj,
toen chef de bureau in het ministérie van
Onderwjs,du rna afgevaardigde naardeCor-

hoorde hj wederom t0t den stafen voerde
in 1847 met goed gevolg het bevelover de
reservedivisie van Bern op den togt tegen
Freiburg en vervolgens tegen Liizern. In

1849 werd hj lid van den Zwitserschen

Bondsraad en m ilitaire bevelhebber in Zw itserland.Napoleon III benoemde hem in 1855

tes, en in 1854 kamerheer der Koningin. t0tbrigaiegeneraalbj hetFransche legeren
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in diebetrekking organiseerdehj hetvreemdenlegioen.Na den Vrede van Parjsin 1856
nam hj echter zjn ontslag en vestigdezich
daarna ambteloos te Bern.
Ockerse (W illem Antony) e0n Neder-

vigen de wapens voerde,in Klein-Aziëstreed
en aldaar met Meko Olvlvlis.gAg werd Zevangen genomen, doch later tegen betaling
van losgeld zjne vrjheid verkreeg;- Lolle
Ockinga,in 1567grietm anvan Menaldumadeel

gtede,legdebj wegenszjnezwakkegezondheid zjne betrekking nederen vestigdezic,
h
te Amsterdam ,waar htjzich metletterkundigen arbeid bezig hield.In 1797 werd hj
lid van de Nationale Conventie, doeh toen
de tegenomwenteling hem het volgendejaar
van het staatstioneel verwtjderde,rigttehj

hoogeschool.Hj overleed den 7den November
1714.
O'Connell(Daniël),00n vermaaxd Iersch

landsch letterkundige,geboren te Vianen den en een jverig aanhangerderSpanjaarden;16den Aprii1760,studeerde te Utrecht in de W atse Ocàïs-t/c,in 1549 door den Keizer begodgeleerdheid en vormde er met Bellamy, noemd t0t raadsheer in het H0f van FriesKleyn?Ac'
/ enz.een dichterljken kring.Na- landq- en JarieltOekinya,geborenden18den
dat hj predikant was geweest te Baarn en Februarj 1644, desgeljks raadsheer in het
Eembrugge en vervolgens teW jk bj Duur- Hof Van Friesland en curator der Friesche

volksleider, geboren den Gden Augustus 1775

te Cahir bj Cahirciveen in het graafschap
Kerry,bezocht a'
lstoekomstig geesteljkede

Jezuïetenschoolte St.Omer en hetEngelsche
met W .C.van Vloten een eFectenkailtoor0p, collège te Douai, keerde in 1794 naar Ierwa
arin hj zjn geheele vermoqen zag weg- land terug, betrad de regtsgeleerde loopbaan
smelten. Daarom aanvaardde hp in 1810 een en werd in 1798 advocaat te Londen.Hj
beroepnaarLimmen bj Alkmaar,dochmoest ondexscheidde zich weldra als een uitstekend
in 1818 wegens een aanval Van borstziekte redenaar en alseen jveraarvonrzjn vadernogmaals afstand doen van zjn ambt.Toe11 land.Toen in 1800 de legislatievevereeniging

werd hjtweedesecretarisvandeMaatschappj vanlnrlandmetGroot-Brittanjewerdvoorbereid,
van W eldadigheid en redadeurvanhetmaand- kwam hj,hoewelvrl
zchteloos,daartegen in
schrift: De Star'' 0n overleed den 19den verzet.Sedertdien tjd begon hj in vergadeJanuarj 1826. Van zjnegeschriften vermel- ringen te spreken en te wexken voorde zaak
den wj:nontwerp t0t eene algemeene ka- zjner ondel-drukte landgenooten.Eenebeleerakterkunde (1788- 7197, 3 stukkenl'', - digende uitdrukking, door hem toegevoegd
XDe constitutie derFranschen verdedigd enz. aan het stedeljk bestuur van Dublin,was
(1793)'',- sBataven,eischteenec'
onstitutie Oorzaak van een tweegevecht,waarin hjden
(1793)':1 - pNapoleontische redevoeringen alderman d'Esterre doodde (1815), en een
(1814, 1815,2 stukkenl'',- pNederlanders! ander tweegevecht met sir RobertT:eIYFerd
geen geloof aan Napoleon? enz. (1815)'',- eenige maanden later ternaauwernoodverhinSDe veldslag en overwinnlng-van W aterloo, derd.Geruimen bezigde hj zjn invloed om
enz.(1821)''
,- rGedenkschrittvan degroote zjne landgenooten tot geduld te bewegen9
kerkhervorming in dezestiendeeeuw (1818)''
, maar toen alle uitzigten op verzachting der
rentoonstelling der Nederlandsehe njver- ellendein Ierland verdwenen,yoogdehp'
p het
heid; in drie zangen'',- rNagelaten rede- vol
ksgezag teyenover het regeringsgezag te
voeringen (1826)'' - en rvruchten en resul- plaatsen en stlchttemetzjn vriend S#1lde
tatenvaneenzestigjarig leven (1826,3 dln)''
, Great Catholic Association'',waarin Ierland
uitgegeven door A1 < . T'
jdeman en & t?î>- zjne verstrooide krachten vereenigde.Intusrisse.- ZjnezusterAntoinetteOekerseheeft schen wisthj aan deze vereeniging eerbied
zich bekend gemaakta1s dichteres.Zj was voor orde en wet in te boezemen.Toen de

@ebor
en teVianen in 1763,tradinhethuwe- regéring haar in 1825 door een Parlementsljk met J.P. Kleyn,1'aadsheer in hetH0f besluit ophief,deed hj haarin eene andere
van Gelderland, en overleed te Leiden den Fedaant
e herrjzen en vestigde haarnu eens
ln deze, dan weder in gene stad, In 1828

25sten December 1828.Zj leverde:rGedichten
(1792?met haren echtgenootl'',- noden en verscheen htl, door het graafschap Clare afvaardigd in hetLagerhuis,maarw erd niet
eleqieën (1800; laatste druk, 1818),,, - ge
XNleuwedichtkundigemengelinqen(1817)''
,- toegelaten, Omdat hj weigerde den test-eed
DMengelingen in proza en proëzj (1817, 2 af te leggen. Deze afwjzing deed in Ierland
dln)'' - rGedichtjes en vertellingen voor bi
jna een oproer uitbarsten, doch hj wist
kinderen (1817)'/, - Nieuwe gedichtjes en zulksdoorhetaanwenden van alzjninvloed
vertellingen voor kinderen'', - pGedachten

bj het graf van R.Blair (1797;2dedruk,
1819)'' - en pDe Btjbel,een bron van goddeljk onderwjsvoordenmensch enz.(1825,
2 dln)'.Dezelaatste Q werken zjn in proza.
Ockinga is de naam van een adelljk
Friesch geslacht.Wj vinden vermeld: T)'alI1# Oekinga,die met andere Friesche edelen
in Italië de letterkunde beoefende, in 1099
in hetHeilige Land tegen de Saracenenstreed
en in 1106 over JaFa, Venetië en Rome
naarFrieslandterugkeerde;- W atse Ockizec,
die in 1119 in Palaestina tegen de Ongeloo-

te verhinderen.De regéring deed nu zelvehet
voorstel t0t emancipatie der R.Katholieken,
en 0'Connelltnogmaalste Claregekozen,nam

zitting in hetParlement.Terwjlhjdemeeste
voorstellen van het W higministêrie ondersteunde, jverde hj voor de afschaëng der
kerkeljketienden ten behoevederProtestanten in Ierland en verklaarde in den zomer
van 1830,dat de lterroepin-q(
reyeal)der unie
van Engeland en Ierland deeenlge weg was,
om aan dit laatste geregtigheid te doen wedervaren. Van dat oogenblik af was repeal

(herroeping) de leus,waarmede hj hetvolk
17*

Q60

O'CONNELL- O'CONNOR.

in beweging wist te brengen.Eene aanklagtt eeniging van Groot-BrittanlemetIerland,-

en voorstel,dathjhetvolgendejaarin het
deswege tepen hem ingeleverd,bleet'zonder e
gevolg.De lnvloed van dezen volksleider,die Parlement met vuur verdedigde. Daardoor
sedert 1832 Dtlblin vertegenwoordigde, ver- echter haalde hiJ* zich de Ontevredenheid op
m eerderdemet den dag,en vande100Iersche den hals van een aantalzjnerlandgenooten

afgevaardigden gehoorzaamden 50aan zjnbe- envooralvandepartjvanhetnlongeIerland''.
vel. Met deze magt, welke men pden staart Hoewel hj reeds ziek was,ondernam hj in
van O'Connell(the O'Connelltaill''noemde, 1847 metzjnjongsten zoon Daniëleenereis
ondersteunde hj de reformbill,die hetaantal naar Italië en overleed te Genua den 15den
derIerscheafgevaardigdenmet 5vermeerderde. Meivan datJaar.Volgenszjnuitersten wil
Aangezienhi
jzjnvermogenaanzjuestaatkun- werd zjn hartnaar Rome en zjn 1jk naar
dige bedoelingen had tenofergebragt,bragten lerland gebragt.Zjnewelsprekende redevoezjne landgenooten ten zjnen behoeve een ringen zjn door zjn zoon Joltn in hetlicht
Jaargeld bjeen van 13-18000 pond sterling. gereven,en in zjn geschrift:pllistoricalmeDaar de geest zan wederspannigheid in Ier- molr of Ireland and the Irish, native and
land krachtig bleef, zette Grey in 1833,in Saxon (1843;2dedruk,1846)''heetthj zich
w eerwilvan den tegenstand van O'Connel,de alseen schrandergeschiedschrjvel
*doen kenrIerscheDwangbill''door.Daarentegenslaagde nen.- Zjn oudste zoon M aurice O'Connell,
laatstgenoemdeerin,nadatzjnemededeelingen werd in 1827 advocaatte Dublin,in 1831 1id
in 1834 een ministériehadden doen vallen,in van het Parlement, en overleed te L onden
1837 eene pArmenbill''voor lerland en einde- lTden Junj 1853.- John O'6b4XeIIjdebroeljk in 1838 eene pr
laiendenbill''doortedri
j- dcr van laatstgenoemde en geboren in 1808,
Ven, welke de Ierscàe bevolking Van een werd in 1833 1id van hetParlementen stelde
ondrageljken last bevrjdde.Toen zjn bill na den dood zjnsvaderszichaan hethoofd
t0t regeling der verkiezingen reeds bj de der repealvereeniging,doch dezeverlooronder
eerste lezing verworpen werd, maakte hj zjne leiding allengs haren invloed en werd
den zlsten April 1840 bekend in een adres in 1852 ontbonden.Nadat hj zjn mandaat
aan het Iersche volk?dat er een pluoyalNa- had nedergelegd, werd hj secretarisvan de
tionalRepeal-associatlon''gesticht was en dat schatkamer bj de Kanselarj,en overleed te
de repealbeweging op nieuw een aanvangzolz Kingstown den 24stenMei1858.Hj vervaarnemen.Na den va1der W higsin 1841jverde digde eene levensbeschrjving van zjn vader
hj met al zjne kracht voor de uitbreiding onderden titel:pLife and speechesofDaniel
dier vereeniging, m aar waarschuw de tevens O'C0nnel1(1846- 1847,2 dlnl' en gaf pRehet volk tegen elke stoornis der orde.Nadat

collections and experiences during a parlia-

hj voorts a1s lord.mayorvan Dublin in den mentary careerfrom 1833to1848(1848,2dln)''
stedeljkenraadhetvoorstelhaddoorgedreven, in het licht.
om zich meteen verzoekschriftt0t het ParleO'Connor (Feargus Edward),een Iersch

mentte wenden ,ten eindeeeneherroepingder volksmenner, geboren in 1796?oefende zich
vereeniging te bewerken,breidde derepealbe- in de regtsgeleerdheid, werd ln 1832 afgew eging zichuitmetongemeenen spoed.Doorde vaardigd naar het Parlement en behartigde
geesteljkenaangespoord,stroomdehetvolkin hier met ongem eene kloekm oedigheid de beverbazende m enigte naar de monster-vergade- langen van Ierland.Zjn invloed wasnietge-

ringen,welke gewoonljk opmerkwaardige, ring, weshalve zjne tegenstanders in 1835
door (Ie herinnering geheiligde plaatsen wer- zjne herkiezing verhinderden.Dewjlhjzich

den gehouden.Dââr schilderde 0'Connellmet met de gematigde staatkunde van 0*Connell

gloejende kleuren de ellende des volks en niet vereenigen lton,liethj de Iersche aanstelde de ontbinding der Unie voor a1s het gelegenheden varenj voegde zich bj de Eneinde van alle verdrukking en ellende,maar
oproer en geweld als hetverderfvan Ierland.
Behalve 70 kleinere had O'Connell reeds 20
groote volksvergaderingen gehouden,toen hj
eene m onster-vergadering belegdeop devlakte

gelscheChartisten en trok hetlanddoor,om

ln volksvergaderingen het ontoereikende der

Parlementshervorming aan te wjzen en over

de verguizing der regten van den arbeiders-

stand uitte weiden.Onderzjne leidingkwam
bj Clontarfop den8stenOctober1843.Reeds den Gden Augustus 1838 te Birmingham eene
in den avond te voren echter werden de bezoekers d00r soldaten uiteengedreven zonder
eenigentegenstandtebieden,entegen O'Connell
en de ovarige leiders dezer beweging stelde
de regering een procès in,dat den 12den Fe-

groote vergadering van Chartisten t0t gtand,
en hierop volgde de zamenstelling van eene
Nationale Conventie te Londen tervoorbereiding van een algemeenen opstand.Het kwam
echter niet z00 ver;slechts hier en daaronttonden volksbewegingen, en deze werden
bruarj 1844 eindigdemetzjneveroordeeling sdoor
de policie en de militaire magt zonder
t0t ée
'n Jaar gevangenis en eene boete van
Q000 pond sterling.Datvonniswerd evenwel moeite gedempt.Onderanderen leedeenebende
nietten uitvoergelegdydewjlO'Connelldaar- van 8000 Chartisten, die de stad Newport
tegen verzet aanteekende, waarna het H00- overvieleny den 4den November 1839 eene
gerhuishet na langdurige beraadslagingen op bloedigenederlaag,terwjlonderscheideneaanden lstenSeptembervernietiçde.Nu werd hp voerders gegrepen en gedeporteerd w erden.
in zegepraaluitde gevangenlsgehaald,enop O'Oonnor echter, die op den achtergrond w as
deeerstvolgende repealvergaderingdeedhjhet geblevenj ondervond geenerlei overlast en
voorstelt0teene bondgenootschappeljke ver- stichtte het sterk verspreide dagblad: rThe
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Northern Star''.Toen in 1843 de bewegingen eenvolging van octaven, het zoogenaamde
der Chartisten hadden opgehouden,keerdehj Dunisono'' - kan in een meerstemmig gezet
naar Ierland terug, waar de repeal-agitatie muziekstuk cen magtigen indruk maken,

gestadig toenam.Hj sehaarde zich aan dB en over 't geheelishetgebruik van deoctaaf
zjde van hare hoofdleidersen werd in 1844 vooralter versterking van één ofmeerenkele
in het rocès van Obconnellgewikkeld.In 1847 stemmen Onontbeerljk,maarin de harmonie
is in den regelhetgebruik van Odavengangen
niet toegelaten,zoodatb.v.in een vierstemhj opnieuw eenevereenigingvanChartisten, mig gezette compositie twee stemmen niet
bezorgde aan het Parlement eene monsterpe- naast elkander moge? voortsehrjden in de
titie, den eisch bevattende om aan het volk odaaf. In de Orgelbouwkunst is de odaaf
meerregten te vergunnen,enondersteundeeene kleinere principaalstem , die 1,2 of 3
doch te vergeefs- deze op den loden April octaven hooger staatdan de principaalophet1848 door eene volksdemonstratie.Deverwer- zelfde manuaalj en die den toon van de

nam hp weder zitting in het Parlement,en
na de Fransche omwenteling van 1848vormde

ping zjnerhervormingsvoorstelleninhetPar- prindpaalondersteunt,zoodatdezeduideljker
lement en het mislukken van zjn plan,om en meer bepaald wordt.De octavenregisters
op communistische grondslagen eene gemeente

van het pedaal heeten octavenbas, en staan

t0t de principaal ofviolonbas in dezelfde verte stichten maakten zulk een diegen indruk houdi
ng als de manuaalodaven t0t hare
oj zjn yrikkelbaargemoed,dathtlt0tkrank-

zlnnigheld vervielen in 1852 in een gesticht principalrn.
Octaèder (Het) of regelmati.
g aektvlak is
geplaatst werd,hetwelk hj eersttien dagen
vö0
'r zjn overljden verliet. Hj stierf den een van de 5 regelmatige ligchamen.Zjne
grensvlakken zjn geljkzjdige driehoeken.
3osten Augustus 1855.
Octaaf (De),bj de Grieken diapason ge- Brengtmen een vlak door2 tegenoverstaande
heeten, is de achtste toon in het diatonisch
toonstelsel, afgerekend van een willekeurig
aangenomen grondtoon,en alduseen interval
van achtdiatonische trappen.De octaaf is de

ribben, dan is de doorsnede een vierkanten

tevensdebasisvan 2geljkeengeljkvormige
pyramiden.Stelt men de lengte der geljke

ribben = a, dan is de oppervlakte van het

3,zjninhoud= 1/sc3p,e3,en
meest volkomene consonant,omdat zj eene octaëder= 2cS1z'''
herhaling is van den grondtoon,terwjlhare demiddelljnvan den omschrevenb01= JpAZ.
trilling t0tdie van den grondtoon staatals,tot

Octant,zie Seœtant.

1/:,zoodateene snaar,diein tweehelftenis

Octavia.Onderdezennaam vermeldenwj:

Oetania,degemalinvanden driemanM areus
verdeeld, in dubbel snelle trilling gebragt,
de octaaf doet hooren van den toon,dien de 2.fp4i.: en de zuster van keizer A%yustu,
g.
geheele snaar gaf. Volgens 0ns toonstelsel Zj waseerstaan Cq)
'usA c/rcdll?f.
sen naden
bevinden zich in de ruimte van eene octaaf dood van dezen a1s onderpand der t0tstand

z
even diatonische oftwaalfchromatische0?- gekomen verzoening(40vö0'rChr.)aanM arcnn
klimmingen van toonen; de achtste tûon ln
diatonische en de dertiende in chromatische
volgorde is als octaat'van den eersten toon
het slot van zulk eene afdeeling van toolxen

zzlfoz
li'
ll.
sten huweljk gegeven.Geruimen tjd
slaagde zj er in door hare voortreFeljke
eigenschappenenllaren beminneljkenomgang
Antonlus aan zich te verbinden en de gedurig

en tegeljkertjd het begin van eene nieuwe opkomende oneenigheden tusschen haren ge-

afdeeling, het evenbeeld van de vorige.Ons m aalen haren broeder uitden weg te ruimen.
asgekluisterd w as door de
m odern toonsysteem bestaat dus uit aan e1- Toen echter Antoni'

kander verbondene octaven,nameljk toon- bekoorljkheid van Cleôpatra moest zj van
afdeelingen, waarin toonrjen, die binnen de hem degrofstebeleedigingenondervinden.Zj
aangegeven grenzen telkens terugkeeren, verdroeg ze echterm etgeduld,en toen A ntoslechts van elkander verschillen door m eer- si'
,,
shaarden scheidbriefgezondenhad,wjdde
deren ot'minderen Omvang van klank.Even- zj zich hoofdzakeljk aandeOpvoedingzjner

als de octaaf de herhaling is van de prime, kinderen, zoowel aan die van hare eigene
zo0 is de none die van de seconde,dedecime als aan die van de kinderen van I'nlvla en
die van de t'erts,enz.,en de intervallen,die Cleôpatra,en overleed in hetJaar11vöôrChr.
meer dan de ruimte van eene octaafinnemen,
Oetavia, de gemalin van keizer Nero.Zj
usen van
krjgen wederom denzelfden naam , alsof de was eene dochter van keizer Claudi'
hoogere toon van den interval eene octaaf M essalina,de zustervan Britannous en werd
lager lag.Om ,
ze onderling te onderscheiden, in 62 na Ch. op aansporing van Poppaea
noemt men de intervallen binnen de ruimte xslliz3c door haren gem aalverstooten en naar
van eene octaaf liggende, renkelvoudige,'' Campania verbannen.Daar het volk hierover
die meer dan eene octaaf omvatten,rtwee- zjne ontevredenheid aan den dag legde,riep
voudige'' die m eer dan tw ee octaven omvat- m en haar tel'ug, doch beschuldigde haar verten,pdrievoudige'',enz.Alswerkeljkharmo- volgensvan echtbreuk,w aarna men haarnaar
nische interval wordt de octaafalleen .
zuiver het eiland Pandataria verwees, alwaar haar
of'volkomen gebruikt;de verminderdeoctaaf, de aderen geopend w erden.
Octavianus,zie Augustus.
b. v. van c- cis, in de vermeerderde odaat
'
van c-cis,wordt.alleen alsovergangsinterval
Octavius is de naam van een plebqiisch
aangewend,en kan natuurljk in hetlaatste Romeinsch geslacht, afkomstig uit Latium.
geval evengoed povermatige''prime genoemd Van zjne ledenvermelden wj:
worden. De octavengang - dat is eene opCnej'
us Ocfltl
il:, die zich vooral onder-
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scheidde in den 00rl0g tegen Peeseus,waarin liging, waardoor aan een persoon of aan een

hj in 168 vôörChr.a1spraetorbevelvoerde
overdevlooten teSamothraceden bj Pydna
geslagen Perseusgevangen nam.Hj verkreeg
dientengevolge in 167 een triomf en in 165
het consulaat.In 162 vertrok hj alsgezant
naarSyrië,maarwerdteLaodicéavermoord.Zjn zoon Mar-sOcJJp1:wasin 133volks-

tribuun met Tiberius k
vd-zrpwïsl,
g Graeehn ,
verzette zich tegen de akkerwet van dezen
en werd om die reden afgezet.
CnL)'
Ms Ocflril.
s, een kleinzoon van den

z
edeljk ligchaam eene bjzonderevergunning
-

alzoo een yoorregt - wordttoeyekend.

Z00 ontvingen weleer bepaalde vereenlgingen
het octrooi of de uitsluitende vergunning t0t

hetdrjven vaneenzekerentakvanzeehandel,
en hierdoor zjn deNederlandsche en Engelsche Oost-lndischeCompagnieënontstaan.O0k
de Nederlandsehe Bank bestaat ten gevolge
van een octrooi, door den Souvereinen Vorst
den Qssten Maart 1814 voor den tjdvan 25

jaren verleend en na dien tjd gedurig vervoorgaande.Hj verkreeg door den invloed lengd.- In onderscheidene landen heeftmen

van 8nlla in 87 vôsr Chr.het consulaat met octrooi op uitvindingen en verbeteringen op
CornelL%s Gz2lJ, en als deze door wetten, hetgebied van kunstenvolksvljt.Hetwordt
die aan den volkswensch beantwoordden, verleend aan den uitvinderofverbeteraarvoor
onrt
lst verwekte, plaatste hj zich aan het een zeker aantal Jaren om hem in de gele.
hoofd der senaatspartj en verjoeg Cinna uit genheid te stellen, vruchten te plukken van
de stad. Toen deze echter met een leger zjn genie ofvan zjnevolharding.Hj houdt
terugkeerde en zich van het gezag meester alsdan de doorhem uitgevondenewerktuigen of
maakte, werd Ootariws met onderscheidene verbeteringen op hoogenprjs,daarhetoctrooi
van zjnemedestandersgedood.- Zjn broe- alle mededinging uitsluit.Men heeftechter in
der M ar-s Ocfcril,
q is bekend door de nlex 0nsl
andbegreyen,dathierhetstoFeljkvoorOctavia'', waardoor hj als volkstribuun de deelvan den ultvinder,h0eregtmatigsomtjds
graanwet van Cq)
'u.
% Grccclld verzachtte,- 00k verdiend, hoogst nadeelig werkte op de

en zjn zoon Lneius Oc/J'
?
l1,
:waseerststadhouder Op Sicilië en daarna consul.
M arens Ocff
zrïl,
s,aediliscurulisin hetjaar
50vöôrChr.Hj wasin denburgeroorlogtusschen Pompqinsen Caesar een dervlootvoog-

al
gemeene welvaart, zoodateenigejaren geleden in 0nsvaderlandhetoctrooils

afgeschaft.
Trouwenshetismeerinovereenstemmingmet

d
e beginselen eener gezonde staathuishoudkunde, datde beperklng van het octrooi0p-

den van eerstgenoemde, behaalde in 49 aan geheven en aan demededingingdevrjevlugt
de kust van lllyrië eene Overwinning op gewaarborgd Yvordt, om dat er andere middeDolabella en dwong Antoni'
as t0tde overgave. len bestaan,den verdiensteljken uitvinder te
Hj leed echter b'
d de vruchtelooze belege- beloonen. - Men heeft sommige stedeljke
ring van Salonae groote verliezen en nam belastingen Ook wel met den naam van 0c-

na den slag bj Pharsalus deel aan den 00r- trooi
pen bestempeld,- eneindeljk zoodanige
l0gin Afrika.Vermoedeljk voerde hj in den constitutiën, welke niet van hetvolk uitgeslag bj Actium het bevel over hetcentrum gaan,maar doorden Vorstbj wjzevan gunst
der vloot van A ntonL'
us.
geschonken zjn,geoctroî
jeerdecpz
lq
sfiffxfi:z
lgeCcJ'
ld Oetani'
l
ts,t0t een Jongeren tak van noemd.
dit geslachtbehoorend.Hj werd in 61 vöôr Oculgir, zie Afieroseoop en '/Vrr/ ïJ'J'd'.
Oculeren ofinbrenyen van oogen dient ter
Chr.! nadat hj vooraf de betrekking van
aedills bekleed had, t0tpraetor verheven en veredeling van vruchtboomen. Het geschiedt
bestuurdein 60 en 59 metden titelvan prg- op dergeljke wjze alshetenten (ziealdaar),
consul de provincie Macedonië. Op den togt metditonderscheid,datmenhierbjeenejonge
derwaartsvernietigdehjden0govergeblevene 100t en bj het oculéren een stukjevan den
benden van Catilina en Spârtac'
l
ts en oor- bast met één Ofmeer knoppen (00gen)van
loogde gedurende zjn stadhouderschap voo1
,- den edelen boom op den wilden overbrengt.

sqoedig tegen deBessiërs,eenThracischvolk. Men bezigt hiertoe een oeuleermes,waarmede

Nlet lang na zjn terugkeer stierfhj in 58 men voorafeene kruissnede maaktin denbast
te Nola. Hj wasin tweedehuweljk verbon- Van den wilden b00:a en de hoeken bj het

den met Atia, de dochtervan M areus zfïzl: kruis Z00Ver losmaakt, dat men voormeld
Balbu en van J'ulia,de zuster van Caesar; stukjebasteronderkanschuiven.Ditlaatste
zj schonk hem een zoon, Cajus Ocfcrb'
lfd, moetaan de bovenzjde naauwkeurigaansluilater keizer A %(
'ust'
us, en eene dochter,Oc- ten aan den bastvan den wilden tak.Daarna
cq
tanLa genaamd.
w ordtde wonde bedekten omw oeld.
tober,
LaOc
tjns
che oetoeen naam ,afkomstig van het Ocym um jzie Basiliekrldd.

(acht),bt
J
'deRomeinen gege- Oczakow of Ots
jakow,eene stad in het
ven aan de achtsteen bj 0nsaan detiende RussischegouvernementChersonaandeDnleprmaand van hetJaar,00k we1wqnmaand ge- liman,tegenover Kinboern,heeft eene koopheeten.Onzez0nbevindtzich dan indenSchor- vaardjhaven,eene bank,eenekerk,eenesypioen,en gedurende de 31 dagendezerm aand nagoge en ruim 5000 inwoners (1870). In
ondervindt men gewoonljk eene aanmerke- hare nabjhl
lid,aan den mond der Boeg,ligOcve
trool
j
ljke
rlagi
ng van den warmtegraad.
gen de overbljfselen der weleer vermaarde
w elligt afkomstig van hetLa- stad Olbia en m en zegt,dat op de plaats
tjnsche woord auctor (maker, bevestiger), van het hedendaagsche Oczakow in de dagen
noemt men in het algemeen eene door een van Herôdotwn de Grieksche vesting Alector
Vorst of door eene regéring verleende inwil- gestaan heeft. Oczakow is in 1492(gesticht,
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wasvervolgensonderdeTurkseheheerschappj
Odd Fellows(Deordeder)ofIndependent
eenebelangrjk vesting,werdin 1137doorde order of 0dd Fellows (qnafhankeljke orde
Russen veroverd, in 1738 door de Turken der wonderl
jke gezellenl''isde naam eener
herwonnen,maar in 1798 na eene langdurige
belegering door de Russen onder Potemkin
wederom ingenomen en metuitzondering van

vereeniging, in de 2de helft der voorgaande
eeuw te Liverpool en Manchester ontstaan.

de Engelsch-Fransche vlootgebombardeerd.
Od noemtmen eenemetelectriciteit,magnetismus, warmte en licht vermaagschapte
kracht, ontdekt, naar men verzekert, door

m edeleden, weduw en en w eezen, zieken en
ongelukkigen,en legt zich tevens t0eopalgemeene veredeling.De ordeisharetegenwoordige inrigting verschuldigd aandenAmerikaan

Zj heeft veelovereenkomstmetdeVrjmetde Citadél geheel en al verwoest.In Junj selarj,telt5graden,vormtalsmotto:pvriend1853 leed zj geweldig doorhetspringenvan sc,hap,liefde,trouw'',beschikt over aanzieneen kruidmagazjn.en in 1855werd zj door ljke hulpmiddelen, ondersteunt behoeftige

vrjheerKarlvon AeickzàùlcA.Hetod veroorzaakt volgenshem eenereeksvan verschjnselen, welke wj met de zintuigen kunnen
waarnemen,ofschoon wj daarvoor geeneandere maat ofreagens hebben dan onze zenuwen,en 00k deze danalleen,wanneerzjin
een toestand van sensitieve yrikkelbaarheid
verkeeren.Personen in zoodanlgen zenuwtoestand, sensitieven genaamd,ontwaren het od
door middelvan de tong en het oog, en wel
met een polair verschil als eene aangename,

Tltomas Wildey (1814).Harelogeszjnondervan deze draagt den titelvan osire''.Zj is
worpen aan eene groot-loge,en devoorzitter

in 1870 door de Amerikanen M orse en W ollA:1- overgebragtnaarDuitschland,waarthans

éénegroot.loge (te Berljn)werkzaam ismet
66 Duitsche en 2 Zwitsersche loges.Van de

leden derOrde bestaateen adresboek,en zj
vindthaarorgaan in 2 tjdschriften,nameljk
in: !yllerz und H and''h geredigeerd door
A..
lz
pyt
sc/zifz teBerljn en oDer Oddfellow'',

koeleofalseene hinderljke,warme gewaar- uitgegeven te Leipzig. Het aantalleden bewording, naar gelang het uitvloeide uit de
eeneofdeanderepo0lvanm agneten,kristallen,
bewerktligde wezensenz.Allesympathievôôr
en antipathie tegen bepaaldepersonen,v00rwerpen! kleuren enz. verklaart Reieltenbaa
d00r het0d,hetwelk a1seenlichtversehjnsel
te voorschjn treedt aan de polen van 0en
magneetof eled rom agneet,aan de polen van
kristallen en bj elk scheikundigverloop,zoo-

draagtin Duitschland 3000,maarhetgeheele
getal beloopt eenige millioenen,daar men in

Groot-Brittanje alleen omstreeks 4000 loges
toegang t0t de vrjmetselaaxsloges,maar de
Vrjmetselaarsen Odd Fellowswerkenveelal
met 800000 leden telt.De leden hebben geen

zamen t0t het bereiken van weldadige 00gm erken.

Ode .een Grieksch woord, dat zang be-

dat bjv.bj devexrotting derljken van het teekent, is de naam van zoodanig lierdicht,
kerkhof zich blinkende gedaanten op de versche graven vertoonen. Intusschen kan dat
alles uitsluitend waargenomen worden door
sensitieven. T0t deze behoorden niet alleen
R eiehenbaeltzelf!m aar o0k de kruidkundigen

Unger en EndlIaer,terwjlvoortsLiebi.
qen
Berzelius zich aanvankeljk overtligd hielden
van het bestaan dier nieuwe natuurkracht.
Reiaenbach heeftzjnewaarnemingen omtrent
het od openbaar gemaakt in het geschrift:
nPhysikal'
lsch-physiologische Untersuchungen
ubex die D ynamide des Magnetism us, der
E lektricitëtu.s.w .in ihrerBezichung zurLe-

dat het uitvloeisel is van eene verhevenej

bovenzinneljke gemoedsgesteldheid.Hierdoor
onderscheidt zj zich van hetleerdichten in
hetalgem een van zoodanige r dichten,welke

aan zinneljke indrukken hun oorsprong ontleenen. Veelal bevat dus de 0de beeldrjke
bespiegelingen over bovenzinneljke zaken.
Men heeftgeesteljkeen wereldljkeoden.Tot
de eexsten behooren vele Psalm en des Ouden
Testaments,t0t de laatsten die van Plndarlu

bj de Grieken en dievan Horatius bj de
Romeinen. T0t de kerkeljke oden der middeneeuwen behooren het:cstabatmater'',-

benskraft (zde druk, 1849,2 dln)''.alsmede Dies irae'' - pluauda S10n'' enz. T0t de
in zjne rodisch-magnetiseheBriefen (1852)''. Italiaansche odendichters der 16de eeuw beVerrewcg de meeste nattlurknndigen echter hooren Bernardo Ttzt:.:pen Lgd-qiAllantannL,-

houden het Od vo()
1.eenehersenschim ,terwjl tot die der 17de Gabriëllo Cltiabrera en tot
anderen het vereenzelvigen met het dierljk die van lateren tt
jd vooral Vincenzo da FiJim agnetism us.
e
aja, VittorioHl/lé'
rïen AlessandroJflxzpég
Odal (in het Noorweegsch odel) is een
t0tdeSpaansche PoneedeLeon (j'1591),
Zweedsch woord,afgeleid van od (eigendom, Ikrnando de Ad'rrdrtzen Battistadedrrïtzzc;vastgoed).Devrijeboerenin Zwedendragen t0tdeFranscheCl
tenier,TzqcfprHkqo,Alfred
00k nu n0g den naam van odalboeren (grond- de .rfztvtsdïen Lamartine)- t0t de Engelsehe
bezittende landbouwers).0ns edel,edelman, cowley,Dryden en Popea.- totde Russische
adelenz.is van denzelfden oorsprong.
Poeql'kin en Lermontow; t0t de Duitsche
Odaliske, afkomstig van het Turksche Klopstoek, Ramler,Ebert: Jz, Vosz,Hölty,
woord odaliktbeteekentkamermelqie.DeOda- degebroedersStolbery,Glezm ,kSeltnbertenz.;lisken vormen derhalvedevrouweljkedienst- en in ons Vaderland,waar de dichters bj
boden ofslavinnen in den harem ,en zjnhet vo
orkeur wat lager bj den grond zweven
eigendom der vrouwen. Het gebeurt echter heeft FeifA een bundel:poden en gedichten,1
dikwtjls, dat zj wegens hare bevalligheid in hetlichtgezonden.
waardig worden geacht om t0tden rang van
deze laatsten op te klimmen.

Odense,een Deensch ambtin hetnoûrd-

westeljk gedeelte van Funen,teltmeteenige
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kleine eilanden op 32 D geogr.mjl ruim hooren er palatiniet, basalt, trachiet en ne122000 inwoners (1870). De ho@dstad van pheliniet.De dalen zjn ermetlöss bedekt,
dezen naam ,aan de Odense-AaenhetOdense- en aan zjn voetstrekken tertiaire,diluviale
kanaalgelegen,heefteene bevolking van 0m- en alluviale gronden zich uit.Deze zjn öf
streeks 17000 zielen,4 kerken,ondersclleidene d0r en woest, zooals tusschen Seligenstadt
scholen,eeneboekerj,eenigeinrigtingenvan en Neu-lsenbnrg, öf zeer vruchtbaar,zooals
weldadigheiden een kasteel;zjisdezetelvan aan de oevers van de Main en de Rjn.De
den ambtman (gouverneur)en vandenbisschop toppen derkristalljnebergen zjnmetbosch,
van Funen.De njverheid iserwerkzaam in vooral met eike- en beukeboomen begroeidj
onderscheidene bouwerjen,brandewjnstoke- welke metweiden en bouwlanden afwisselenj
rjenjchocolade-,tabaks-ensigarentàbrieken, en talrjke beken stroomen erlangsdehellinweverjen, verfstoFenfàbrieken, loojerjen, gen.De breede rug van hetzandsteengebergte
jzergieterjen en machinenfabrieken.Erwordt draagt daarentegen naaldboomen, en in de
veel graan uitgevoerd. Odense is eene zeer dalen ontspringen talrjkebronnen.Hetprachoude stad en het bisdom aldaar werd reeds tigst vertoont er zich de natuur aan den voet
in 988 door koning Harald ./lccff'?.nft=d ge- van het gebergte langs de Bergstraat;hier

aticht.DeRjksdag,in 1527teodensegehou- aanschouwt men fraaje wouden. doch o0k
den, schonk aan de Protestanten en R .Ka- ooft- en notebonmen, alsmede den wjnstok
tholieken in Denemarken geljke regten. - en den kastanjeboom.Men heeftereene vrj

De Odense-Aa ontspringt in het zuiden van digtebevolking,en een goed onderhouden net
Funen ,loopteerstwestwaarts,daarop noord- van straatwegen bevorderter hetverkeer en
westwaarts, ontvangt de wateren van het stel
tde inwonersingemeenscha? metdenaArreskovmeer en stort na een l00p van 50 bjgelegene spoorwegen.T0tde rlvierdalenbeNed.mjlzich uitin hetOden3e-kanaal,ge- hooren er die van de Neckaren de Main,van
graven in 1796-1804. - De Odensejjord de W eschnitz en de Lauterenz.Vooralin het
dringt uit het Kattegatover een afstand van westeljk gedeelte heeft men schilderachfige
15 Ned mjlin Funen dooren heeftbjKlin- plaatsen, welke door vele reizigers worden

tebjerg eene winterhaven terdiepte van 41/2
Ned.elen beveiligddoorheteilandjeVikelsö.
Odenw ald (Het?in hetoud-lloogdtlitsch
Odowalt(W oestwoud),isde middensteder
3 ketens van het gebergte ten oosten van de
Bovenrjn en doordalen van hetSchwarzwald
(ten zuiden)en vandenSpessart,denVogelsberg en den Taunus (ten noorden)gesc.
heiden.
Het Odenwald heetl steile rotsgevaarten met
boschrjke,koepelvormige toppen en verheft
zich met schierloodregte wa,
nden uit hetdal
van de Rjn,tcwjlhet oostwaartslangzaam

afdaalt.H et vormteenelage bergstreek,waar
op eene basis van omstreeks 100 Ned.elde
kruinen zich zelden hoogerverheFen dan t0t
500 Ned.el.De hoogste t0p is er de Katzen-

buckel(628 Ned.el);- voortsheeftmen er:
den Seidenbuch(598Ned.el),deNeunkirchener
Hoogte, (591 Ned.el),den Kr:hberg (544
Ned. e1)en den Melibocus (520 Ned.el).De
Otzberg, in het noordeljk gedeelte,verheft

bezocht,zooalsdenMelibocusbjZwingenberg,
den KoningsstoelbjHeidelberg,Atlerbachmet
debouwvallenvaneenburgt,Frankensteinenz.
benevens onderseheidene bevallige dalen. Het
gebied van het Odenwald behoortgrootendeels
t0t Hessen,het zuideljke gedeelte t0tBaden

en het oosteljke t0t Bejeren en Baden.
Odéon ,in hetGrieksch odeion,Oorspronkeljk eeneplaats,bestemd voordenwedstrjd
in de kunst van den zang (0de),werd vervolgens de naam van een gebouw ,hetw elk

men metdatoogmerk te Athene deed verrjzen. Ook elders werden er gesticht. Zulke
gebouwen hadden van buiten het voorkomen
van een schouw burg,doch warenveelkleiner
dan deze.Oewoonlpk
- washetodéon een koepelvormig, Op zuilen rustend gebouw. 00k
van binnen kwam het in vele opzigten m d
een schouwblzrg overeen, doch m en had er
rekening gehouden m et de werking van het
geluid. Het eerste odéon werd omstreeks het

zich slechts 383 Ned.elboven hetomringend Jaar 442 vöör Chr te Athene doorPêrolen
Febergte.Het voorkomen van hetOdenwald gesticht,en HerodesHf/ïcfx.sdeed tweeandere

ls in zjne verschillende deelen zeer verschillend:hetbestaatin hetwesten uitkristalljn
lei- en massagesteente, nameljk uit gneis,
granietgneis, granuliet, groenleisteen,hoornblende-en diorietlei,alsmede uit schrjqei en

verrjzen,nameljk één te Athene(hetprachtigsto der ondheid) niet ver van de Acröpolis
en t
hén te Corinthe. Een vierde odéon te
Patrae w erd gesticht van den buit,dien de

inwoners dierstad veroverd hadden,toen zj

marmcr op enkele plaatsen, uit syeniet- en aan de Aetoliërsbjstand verleendentegen de
granietbeddingen.De eenvormigheid dergneis- Galliërs. MTeldra verrezen zulke gebouwen
lagen wordt voorts afgebroken door kwarts- overal in Griekenland, - voorts te Rome,
ho
udendc poriermassa's. Het lage gedeelte waar Domitianusen andere Keizers er deden
ten noorden van Dnrmstadt bestaatu1t dood- bouwen. Beroemd was voorts het odéon te
liggend cn de gelleele oosteljke helft aan Catana op Sicilië. O0k in onze dagen geeft
bcidc ztldcn van de Ne
ckar uit bonten zand- men den naam vanodéonaangrootezalen,aan
stcen, waaruitzicllbï.', Heidelberg granietge- gezang,dansengezelligevermaken gewjd.
vaarten verheflbn. O0k heeft men aan de
Oder (De),in hetLatjn I'
sadrus,in het

westelgke grenzen zechsteendplomiet, zich middeneeuwseh Latjn Odagra en in het Slatlitstrekkende tOtaan deAvolfsbron bj Hei- wiseh Todr en Odra,eene dervoornaamste
delberg,terwjlmcn muschelkalk aantreftbj rivieren van Duitschland, ontspringt in M 0Michelstad. T0t dc uitbarstingsgesteenten be- ravië op het Odergebergte, een zuideljken
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Oder heeft eene uitgebreidheid van
geogr.mjl;hetisdoorde Sudeten
Van dat der Elbe en Donau gescheiden.De
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Llselberg. Door onderscheidene beken ver- Oder heeil eene lengte van 900 Ned.mjl.

uitlooperderSudeten,20Ned.mjltennoord-

Van de

oosten van Olmiitz, 627 Ned.el boven de 2400

sterkt,bereikt zj weldra in haren zuidooste- Aan weêrszi
jden ontvangt zjj behalve de
ljken l00phetOostenrjksch-silézischvorsten- reeds genoemdeteen grootaantalzjrivieren.
dom Troppau ,keert vervolgens naarM oravië Van desteden,wel
kezjbespoelt,vermelden
terug en wendt zich in de l
tloofPrerau-oder- wj! in Oostenrjk: Odrau, - in Silézië:
berg, welke de Sudeten va'
n de Carpathen Ratlbor, Kosel,oppeln,Brieg,Ohlan,Bresscheidt,noordoostwaarts.Nadat zj op haar 1au, Steinau,Groszglogau,Beuthen en Neulinker oever de Oppa ontvangen heeft,vormt salz,- in Brandenburg:Krossen,Frankfort,
zj de grenzen tusschen Sile
'zië en Moravië Kiistrin en Schwedt. - en in Pommeren:
en na het opnemen der ostrawiza degrenzen Garz,Greifenhagen en Stettin.W j zien de

tusschen Pruissisch en Oostenrjksch Silézië rivier eerst bj hare komst op Pruissisch
en gaat, na zich met de Olsa ofElsa te grondgebied aan beide zjden doorboschrjke
hebbenvereenigd?noordwaartsvoortschrjdend hoogten gezoomd. Voor 't overige kronkelt
beneden het stadle oderberg geheelopPruis- zj meestal door vlakten en m oerassen en
sisch grondgebieè over,waarzjdoordepro. slechtshier en daar naderen heuvelst0tharen
vinciën Sile'zië, Brandenburg en Pommeren oever, zooals bj Krappitz, waar zich de
kronkelt. Hare hoofdrigting is aanvankeljk Annaberg verhef
t, bj Krossen,waar wjnnoordwestwaarts en van Frankfort afnoord- gaarden de heuvelhellingen versieren:verder
waarts.Bj Ratiborin Silézië wordtztjV0Or naar beneden,waar zandhellvels de rlviert0t

kleine en bj Oppeln V00r grootere schepen
bevaarbaar;.bj Breslau,waarzjeenebreedte
bezitvan 176Ned.el,draagtzjschepenmet
eene laadruimte van 200 ton. Nadat zj de

Frankfort vergezellen en eindeljk tusschen
Hohensathen en Stettin, waar zj een weg

door den Noord-Duitschen landrug baant.De
didpte van de Oder is in hetalgemeengering;

provincie Brandenburg bereikt heeft, vûrmt zj bedraagtbjlagenwaterstandbovenGlogau
zj onderscheidene eilanden.In hetarrondis- slechts 0,9 en van hier t0t Ratibor slechts 1

sement Potsdam iszj doorhetFingwkanaal Ned.el.Hare breedteis btjRatiborruim 30,
(691
/: Ned.mj1lang) met de Havel en op bj oppeln 73,bj Brieg 132,bj Breslau176
eenigen afstand van Frankfortdoor het Miill- en in het oderbruch 250 Ned.el.Haarverval

roserkanaal(24Ned.mjllang)metdeSpree is aanzienljk, iqzonderheid in Silézië,waar
verbonden.Tusschen Göritzen Reitwein komt het op 1 geogr.mjlmeerdan 3 Ned.elbezj in het Oderbruch,datzic'
h t0tOderberg draagt, doch bj Schwedt verheft zich haar
uitstreltt, 56 Ned.mjllang en 12- 13 mjl waterspiegel slechts n0g 2 Ned.palm boven
breed is,en zich door ongem eene vruchtbaar- de oppervlaktederzee.Hetaanzienljkverval
heid onderscheidt.In hetnoordeljkegedeelte en de opneming van onderscheidenebergstroovan het Oderbruch vormde zj weleer eene men,die bj het smelten dcr sneeuw ofbj
groote bogt, die eehter in 1747- 1753 door aanhoudende regens een hoogen waterstand

den aanleg vanhetOderkanaalisaf
kesneden, en gevaarljkeoverstroomingendoenontstaan,
zoodat m en die riqierkromm ing in land her- zjn oorzaak,datmen haaralleen dooraan-

scheppen kon. Kort daarop breekt de oder wending van groote kosten bevaarbaar kan
door den Noord-D uitsehen landrug en bereikt houden. Toeh is de scheepvaart er in den
beneden Schwedt de provincie Pommeren, zomer wegens gebrek aan water eenigen tjd
welke zj in Vöör-en Achter-pommeren ver- gestremd.M en vangt er veel visch,vooralin

deelt.Boven Garz splitstzj zichin2armen, denabjheid van Stettin.Van deze stad afis
van welke de westeljke zich onderden naam zj voor zeeschepen bevaarbaar.Haar voorvan GroszeReglitzofZollstrom,naarGreifen- naam ste haven, tevens de handelshaven van
hagen wendten tusschen StettinenDamm zich Stettin, bevindtzich bj Swinemundeop het
uitstortin hetMeervanDamm,terwjldeweste- eiland Usedom.Men vervoert Iangs de Oder
ljke den naam van Oderbehoudtengedurende vooral steenkolen, g'raan, hout en steenen.
zjn loop naar Stettin door onderscheidene Op vele plaatsen heeft men bruggen over de
zjtakken met de Grosze Reglitz in verband rivier gelegd,maar van de voûrmalige Oderstaat.Een tak,welke boven Stettin deeigen- vestingen zjn alleen Glogau en Kiistrin beljkeOderverlaat,noemtmen de KleineRe- waard gebleven.
glitz en kleinere takken,zooals de Parnitz,
de Dunsch en de Schwantestroom , brengen
hunne wateren naar hetMeer van Damm.De
afvoerrivier van dit laatste, de Daulansch,
waarin de Ihna zich uitstort,vereenigt zich
weder met de hoofdrivier, en deze stroomt
dan met 3 armen,de Jasenitzsche Vaart,de

Odessa,eene arrondissementshoofdstad in
het Russische gouvernement Cherson, eene

belangrjkehaven-enhandelsplaatsderZwarte
Zee, ligt 40 Ned.mjlten noorden van den
mond dtlr Dnjestrliman en omgeeftdezuidwesteljke zjdederBaaivan odessa.Zj verheft zich op eene westwaarts in eene dorre

Groote Strewe en de Kleine Strewe (regts) steppe overgaande hoogvlakte,welke,hier en
in hetPapenwater en daarna in hetStettiner
ofPommersche I'
lal,hetwelk doordeeilanden
W ollin en Usedom van de Oostzeegescheiden
is,maar hiermede door de Diemenow ,Swine
en Peenegemeenschapheeft.Hetstroomgebied

daar van waterbevattende kloven (balki)doorsneden, m et steile wanden afdaalt naar zee.

Odessa bestaatuitde eigenljke stad,3voorsteden en 2 nabjgelegene qehuchten.Daarenboven Omvat het stadsgebled een 18-ta,
l dor-
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penjwelketezamen eenewjk vormen.Men
vindtte Odessa 206 straten,22 openbarepleinen,een volkstuinen183000inwoners(1875),
waaronderzichbjna11000militairenbevinden,
zoodatzj opgrondvanhetzielentaldederde
stad desrjksis.Behalve Russen vindtmen

er Duitschers, Franschen, Italianen, Engelschen,Grieken, Arnauten,Roemeniërs,R0ethenen! Serben, Boelgaren,Polen,Tzechen,
Armeplërs,Tartaren,Tsraëlietenen Karaïeten.

Zj isdezetelvandenaartsbisschopvanCher-

s0n en Odessa,van een stadsgouverneur,van
een hooggeregtshof vool
- Zuid-Rusland, van
andere regtbanken,van constlls van alle han-

deldrjvendeStatenvanEuropaenAmerikaenz.
Hetvoorkomen van odessa bewjst,datzj
alskoopstadn0g in een tjdperk van ontwikkeling verkeert,terwjl zj daarenboven iets

wordtzj dooreene waterleidingvan uitmun-

tend drinkwater voorzien. T0t de meeBtbezochte wandelplaatsen behoort er de Primorski-Boulevard langsdezee;hierverheâbn
zich schoone gebouwen,en men heeft er een
prachtig uitzigt. In het midden van dit boulevard verheft zich het standbeeld van den
hertog de zïcFlelïeff en daartegenover kan
men langs een breeden trap van 200 treden
in zee afdalen.In den winterevenwelbepalen
zich de wandelaars t0t de straat De Ribas.
Tot de plaatsen van uitspanning behoort de
volkstuin, alsmede buiten de stad, aan den
oever der zee,de villa van graaf Groaolski.

Devoornaamstepleinen zjn:hetSsaborplein

met het standbeeld van vorst Woronzow ,het
Catharina-plein. hetAl
exanderyrospect,allen
m et parken en fonteinen verslerd, alsmede

oostersch heeft.Naasthoogerebouweninm0- hetschouwburqplein.
Totde inrigtlngen van onderwjsteodessa
geriyt,verhefen nich lare,bontbeschilderde behooren: het lycéum-Richelieu, gesticht in
wonlngen metmorsige blnnenpleinen,- naast 1817, doch in 1865 herschapen in eene Keihet smaakvolle rjtuig ontwaart men er de zerljk-Russischeuniversiteit,met352studeneenvoudigedrosjke,denossenwagen en dege- ten (1875),- een geesteljk seminarium,
brekkige povoska,metkleine paarden bespan- 4 gymnasia, waaronder één voor meises,
dernen stjl, t0t sierljke wlnkelhuizen in-

nen,- naasthetmodegewaad van het W esten ziet men er den fez en de fustanella der
Grieken,de muts van schapenvelen denvilten
mantel der Boelgaren,den vuil.vilten kaftan
van den Poolschen Jood en denbonten gordel
van den Italiaanschenmatroos.MenkanOdessa
alzoo besehouw en als hetaanrakingspuntvan

hetoosten en hetW esten.Erzjn 28 orthodoxe (Grieksche)kerken.eeneR.Katholieke,

2 progymnasia, eene reaalschool,eene arrondissementsschool,24 volksscholen eneengroot

aantal bjzondere scholen,waaronder9 kostscholen voormeisjes,- wjderseene school
vooronderoë cieren,eenehandelsschool,2m uziekscholen en eene Israëlietische ambachtschool. Men heeft er onderscheidene sehouwburgen en een groot aantalgenootschappen
voor kunst, wetenschap en weldadige 00gmerken.T0t de inrigtingen van weldadigheid
behooren: Het stadsziekenhuis met1Q00 bedden,hetIsraëlietisch ziekenhuismet120 bedden, het armenhuis, het weeshuis,het asyl
voor gebreltkige vrouwen enz.M en heeft er
10 boekverkoopers, onderscheidene drukke-

eene Engelschet eene Hervorm de, eene Engelsch-presbyterlaansche en eene Armenische,
een bedehuis der Roskolniken, 2 kloosters,
2 Israëlietische synagogen, enz. Tot de beziensw aardigegebouwenbehoorener:dehûofdkerk ,w elke 5000 mensohen kan bevatten,in
1802 gesticht en in 1849 voltooid, m et een rjen, eene
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efraajen koepel,eenezwareklok,hetpraal- 1en, en
graf van Woronzow en eeniqe uitmt
lntende bladen.
altaarstukken, - de Troizkl-kerk m et het
De njverheid heeft er zich in den laatsten
praalgraf van den in 1826 door de Turken tjd krachtig ontwikkeld. In 1874 waren er
vermoorden patriarchvan Constantinopel,Gre- 166 fabrieken m et 3715 w erklieden.D e berïx.s V ,en de prachtige R.KatholiekeKerk langrjkstevoortbrengselenzjner:meel,stjf.ço
met het praalgraf van graaf Langeron, sel, zeep, mout,bier,brandewjn,likeuren,
voorts de beurs met eene ruime zaal en een zwavelzuur,verfstoffen,voorwerpen van gemet zuilen versierden gevel, de universiteit goten jzer, machines, huisraad, piano's en

met eene boekerj van 43000 deelen, eene rtjtuigen.De liman van Odessa levertvoorts
l zout. De handel is er in de laatste 20
sterrewacht,een physisch-meteorologisch ka- vee
*

binet?een scheikundlg laboratorium ,een mi- #Jaren sterk toegenom en:vooral de handelin
neralogisch kabinet, eene kruidkundige en graan.Men verscheepter:tarwe,rogge,maïs
eenezoölogischeverzameling,enz.,- hetstads- gerst, haver, erwten en ljnzaadj- voorts,
ziekenhuis, - het Palais Royalmetfraaje meel, w0l,talk, zeep, huiden, spiritus en:
tuinen en fonteinen, het geschied-en oud- duigen, terwjl erthee,koëj,rjst,katoen)
heidkundig musénm met vele standbeelden, tabak, Oljvenolie, papier,jzer, vruchten,
gereedschappen en wapens van vroegeren en wjn,leder,manufacturen,kleederenenschoe-

lateren tjd,

en de Sabanski-kazerne.De nen worden inyevoerd.De in-en uitvoerte

stad is zeer regelmatig aangelegd?zoodat de zamen hadden ln 1874 eenewaardevanbjna
meeste straten elkander regthoeklg kruisen; 91 m illioen roebels. Dat bedrag w as in de

zj zjn veelal34 Ned.elbreed en van met beide voorgaande Jaren n0g aanzienljker,
boom en beplante voetpaden voorzien. D e

maar de handel heeft er geleden door een

langste straatheeft eene lenqte van 3 Ned. slechten oogsten door de geldcrisis.

mjl,en vele zjn slechtswelnig korter.Het De haven van Odessa bestaatuit2afzonderplaveisel en de kanalen zjnerin den Jongsten ljke havenkommen, doch sedert 1868 wordt
tjd aanmerkeljk verbeterd) en sedert 1873 eene derde,veelgrooterehavengebouw d,die
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bj eenelengte van 1000 Ned.eleenegemiddelde breedte van 600 Ned. el zal bezitten.
De havens zjn met den spoorweg dooreen
zjtak verbonden, en het aantaluitgezeilde
en binnengevallen zeeschepen bedroeg in 1874
ruim 1100,meest stoombooten van en naar

26;

In datJaarleverdehjeropdetentoonstelling:
XDe Koning van Rome op hetCapitool''
,-

DMariametJohannesen MariaMaydalena bj
het ljk van Christus''- en r'
Iphlgenia,bj
haren vader in het leger voor Aulis aanko-

mende''.Na de Restauratie keerde hj terug
Engeland,Rusland,Oostenrjk,Italië,België, naar Brugge en werd in 1815 door koning
Duitschland enz.De kustvaart werd er ge- Willem It0thofschilderbenoemd,waarnahj
dreven met 1530 stoombooten en 1088 zeilschepen.Eene groote reederj onderhoudt er
het stoomboot-en scheepvaartverkeer metalle
koopsteden in de Zwarte Zee en de Zee van
Azow , alsmede a'
an de daarin uitloopende
rivieren, voorts met de voornaamste havens
in de Middellandsche Zee,in Indië en China,

schilderde: rDe Unie van Utrecht'' - rDe

slag bj Nieuwpoort'',- en ruit den slag
van W aterloo''.Voortsleverde hj een aantal
kleinere stukken enportretten,eengrootdoek,
voorstellende:zDegrondvesting dersouvereine

magtvan het Huis ran OrJ4#''- voorts:
De huldiging desKoningsteBrussel'',- rDe

terwjlanderemaatschaqpjenstoombootenzen- OpoFering van Themistocles en de Athenlënden naar Triëst,Marsellle,Amsterdam ,Ant- sersvoorde vrjheid vanGriekenland''- en
werpen,Hullenz.Voortsontbreektheterniet DDe laatste slag van Missolonghi''.In zjne

aan banken,verzekeringsmaatsc,
happjen enz. laatste levensjaren hield hj zich bezig met
Tegen het einde der 18deeeuw verhiefzich
op de plaats,waar zich thansodessabevindt,
een Tartaarsch dorp: en waar nu de boulevard zich uitstrekt, stond een Turksch
kasteel,hetwelk in 1789 stormenderhand door
de Russen Nverd ingenomen. sveyens zt
bne
gunstige ligging begon dat dorp zlch Tveldra
te ontwikkelen t0t eene belangrjke stad,
welke in 1794 op lastvan Catltarina 11 den
naam van odessa ontving.Onder het bestuur
van den eersten gouverneur1 de ikiùld,Yverd
er een fort gebouwd ter beveiliging van de
reede;in 1795 werd er eene haven aangelegd
en de stad t0t eerste Oorlogshaven van de
Zwarte Zee verheven.Later evenw el werden

een uitvoerig w erk over de schoone kunsten

in ltalië,en overleed in Februarj 1830.Hj

was ridder der orde van den Nederlandschen
Leeuw en correspondérend 1id van het K0-

ninkljk NederlandschInstituut.

Odilon Barrot (CamilleHyacintheljeen

van de leiders der oppositiein de Fransche
Kamervan Afgevaardigden,werd geborenden

19den Julj 1791 te Villefort in hetdepartement Lozère,studeerde in de regten en werd

na deltestauratievan 1814advocaatbj het
H0fvan Cassatie.In die betrekking verwierf
hj dooreeneschitterendeverdedigingvan 0nderscheidene personen, die wegens staatkundige misdrjven waren aangeklaagd,grooten
de marine-inrigtingen naar Nicolajew , doch roem , alsmede door de onverschrokkenheid,
de zetel van den gouverneur-generaal van waarmede hj de regten der Protestanten in
Nieuw-Rusland naarOdessaverjlaatst.Debe- bescherminq nam.In 1827werd hjlid en in
trekking van laatstgenoemde ls evenwel in 1830 voorzlttervan hetgenootschap:pAide-toi
1874 opgeheven. Van 1811- 1857 bestond te (Help u zelvenl''. Hj werkte mede t0t de
Odessa vrjdom van inkomenderegten,en dit omwenteling van laatstgenoemd Jaar, werd
werkte niet weinig mede t0t den bloei der 1id van hetstedeljk bestuurteParjs,bragt,
stad. 00k de Krim-oorlog heeft haar geen nadatde hertog van Orleansalsconstitutioneel
nadeelgedaan,hoewelzj den 10 April1854 koninq wasuitgeroepen,met 2 anderecomdoor de voorbjzeilende Engelsche vlootbe- missarlssen KarelX naar Cherbourg,zagzich
schoten werd. odessa verkreeg voorts eene benoemd tot prefect van het Seine-departetreurige vermaardheid door de chölera,die er ment,en nam tegeljkertjd zitting in hetmibj herhaling uitbarstte en in 1866 vandaar nistérie Lafayette en in den staatsraad.Intuszich uitbreiddenaarD uitschlandjalsmededoor schen legde hj weldra zjne betrekking a1s
de onmenscheljkevervolgingen derIsraëlieten prefect nederj en toen het ministérie Plrier
in 1859en 1871.Sedert1866 zjn bj Odessa optrad, o0k die van staatsraad. Daarop t0t
een aantal kustbatt
erjen aangelegd, om de Afgevaardigde naar de Kam er benoemd,w as
stad tegen een aanvalvan dezeezjdete be- hj steeds in oppositietegen hetH0f en tegey
veiligen.
de staatkunde van Pêrier, Gz zof en M ole'j
Odevaere (Jozef Dionys), een verdien- maar bleef tegeljkertjd verwjderd van de
steljk historieschilder,geboren teBruggeden republikeinsche linkerzjde.Zjn beginselwas
zden October 1778,oefende zich onderde lei- hetzelfde,datLafayette in 1830 verkondigd
ding van de ,
9t
z1,behaalde den eersten prjs had met de w oorden: ?Een jopulairetroonj
aan de teekenacadémie te Brugge engingtoen doorgemeenebesteljkelnstelllngenomgeven.,.
naarParjs,waarhj Savleen Davidt0tleer- Hj was alzoo de vertegenwoordiqer van de
meestershad.ln 1804verwierfhjdengrooten monarchale oppositie ofvan hen,d1e hetHuis
prjsvoordeschilderkunst,werdaanNapoleon Ovleans op den troonwildenhandhaven,maar
voorgesteld en vertrok meteenjaargeld der tevenseen volkomen genotverlangden van al
Fransche Académie naar Rome, waar hj 8 de constitlltionéle voorregten, door de JuljJarendoorbragten onderscheideneschilderjen omwenteling verkregen.Na,deaftredinq van
vervaardigde,zooals:pDekrooning van Karel het ministérie in 1840 ondersteunde hp het
de Groote''en ppaus Le0 111''.Toen hj iu nieuwe kabinet Thiersbjdebehandelingvan
1812 te Parjs was teruggekeerd, ontving hj het Oostersche vraagstuk,doch streefde langs
uit (le handen desKeizers degoudenmedaille. dien w eg vruchteloos naar de opheë ng der
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Septemberwetten.Toen in OctoberGizofzich
weder aan llethoofd van het bewind plaatste,
kwam Odilon-Barrot.aanstonds in verzeten
zocht de nieuweministers verdachtte maken.

nale Vergadering t0t 1id daarvan gekozen en
kortdaarna t0tvice-presidentvandatligchaam

benoemd. Hj overleed den 6den Augustus
1873 gp zjn l
andgoedte Bougivalbj Parjs.

In 1846 volbragthj eenereisnaarhetOosten. Odln ,in hetNoordsch Odltinn,inhet0udIn 1847 nam hj jverigdeelaandebeweging lIoogduitsch W uotan en in het Eaksisch < o-

ter gunste der uitbreiding van het kiesregt. dan,was eene godheid derGermaansche HeiTerwjlTltlersen Rlmwsatopden achtergrond denen, die hem beschouwden als den heerbleven, onderteeltende Odilon-zarrot in Fe- scher over hemel en aarde.Hj was we1is
bruarj 1848 de uitnoodiging t0teen hervor- waar niet de schepper des heelals,maar de
mingsbanket,hoewelhjdiebjeenkomstzocht bestuurder, de hoogste bewerktuigde kracht,
te verhinderen,toen zj gevaarljk dreigdete welke de stof doordringt en zich a1s bron

worden voor de orde.Den 22sten Febrt
larj van hooger leven in tallooze verschjnselen
onderschreefhj voortsdeactevanbeschuldi- openbaart.Hj werd Alnader of Vader 1?lad6n
ging tegen Gizof. Hoewel de Koning hem T##genoemd.Daarmen hem o0k voorstelde
volstrektnietgenegenwas,benoemdehjhem , als z0n, heette hj tevensde Vl-roou
ql
ge,de
vooral op aandringen van Tltéers,den 24sten

A llesverzengende,enm enbestempeldehem tevens

Februarj t0teersten minister.In diebetrek- m et den naam van Vader der .gd.:ldxpdl#en,
mdat hj deze in W alhalla opnam.Hj was
kinq waren zjnemaatregelenvanzeertwjfel- o
achtl
gen aard,daar hj aan den Koning den de g0d van den oorlog, inzonderheid van de
ove
rw inning,de uitvinderderrunen,alBm ede
raad gafom detroepen teverwjderen,waardoor dezen alle bescherming ontnomen werd.
Na de vlugt des Konings deed Odilon-Barrot
in de Kamer van Afgevaardigden hetvoorstel
om het regentschap op te dragen aan den

van alle wetenschappen,dewetgever,dekennervan de verborgenheden der godsdiensten
in hetalgemeen degeleerdstederAsen,nadat

hj uit de Mimirsbron gedronken had,waarGraafvan Parjs,hetwelk echter,vooraldoor voor hj volgens de poudereEdda''één 00g
den invloed van Lamartine, verworpen werd. had ten oFer gebragt.Hj droeg ongeveer200
Zjne pogingen,Om hetvolk doordekracht bjnamen,welke betrekking hebben op zjn
van zjne taalt0t orde te brengen,mislukte wezen en werken.Van hem en van zjnegeen zjn leven kwam in gevaar.Nu schaarde malin I'riguqa ishetgeslachtderAsen afkomhj zich aandezjdederRepublikeinen,werd stig.Hj woonde in Asgard,waarhjuitzjn

afgevaardigd naar de Constituêrende Vergade- prachtig paleis Hlidskialf de geheele wereld
ring, vervolgens naar het W etgevend Lig- gadesloeg. Zjne raven Ekgin (Gedachte) en
chaam ,en zag zich bj de vorming vanhet Munin(Herinnering)vlogen dageljksop aarde
eersteministérie vanLodewnk.
ft
lzzcl?tzrfd,den rond en bragten hem berigt van alles w at
3osten December1848,benoemd t0tvoorzitter aldaarvoorviel.Twee wolven,Gerlen Freki,
van den ministerraad en totzegelbewaarder. verslonden in W alhalla alde spjzen diehem

A1s zoodanig stond hj tegenover de oppositie werden voorgezet, terwjlhj zelf enkelwjn
van velen,evenals weleer GMizottegenoverde nuttigde. H j was de bezitter van het achtzjne,en zjn toestand herinnerde hem meer- voetige paard Sleipnlrt van den merkw aardimalen aan het woord van dien minister:rZ00 gen speer Gunuqnir en van den ring DragvnLr.
gj in mjne plaats waart,zoudtgj juist zo0 Volgens de Edda moet Odin deelen in den
doen als ik''.A1s minister verzette hj zich ondergang dergeheelewereld,daarhj,strjtegen de amnestie,sloothj de clubsen be- dende m et den w olfI'enrir,door dezen verperkte hj het regt van drukpersvrjheid en slonden wordt. Reeds in de plongere Edda''
vereeniging. Toell de plannen van den Presi. is de voorstelling van Odén nevelachtig,en
dentniet strookten m et de w enschen derNa. na de invoering van het Christendom bleef
tionale Vergadering, ontving het ministérie htj in het volksgeloof leven in de gedaante

den 3osten October 1849 zjn ontslag.In het van den dllivel. Voorts vervulthj eene beW dgevend Ligchaam werkte hj voortsmede langrjke rola1sstamvader van de geslachten
t0t de herziening der grondwet, m aar w as
niet schrander genoeg om de bedoelingen van
Napoleon te doorgronden. Deze bleken hem

der Noordsche koningen.Volgens Snorre& xrleson w as Odin een geleerd enschranderman,

die hetdoorzjne tooverkunsten zooverwist
eerstbjdenstaatsstreekvan2December1851. te brengen,dat men hem goddeljke eerbeToen vergaderden omstreeks 50 parlements- wees. Hj vermeldt, dat Odin beheerseher
leden der meerderheid,om tegen het geweld was van Asaland en zjn zetel had in de
te protestéren,maar zj werden allen in hech- hoofdstad Asgard. Na vele overwinningen
tenis genomen.Odilon-Barrot herkreeg echter moest hj eindeljk hetonderspitdelven v00r
spoedig zjnevrjheid,werdin18521idvanden de Romeinen en begaf zich naar Zweden,
familieraad van het Huis Orleansenweigerde alwaarhj te Sigtuna een tempelstichtte,de
den eed af te leggen op. de grondwet.Gedu- oFerdienst regelde en wjze wetten invoerde.
rende het Tweede Keizerrjk bekleedde htj In D uitsehland en in ons Vaderland vindt
geenerleistaatsambten evenmin debetrekking m en onderscheidene plaatsen, wier nam en
van afgevaardigde. In 1864 nam hj deelaan aan dien van W odan herinneren,en o0k de
de openljke voorlezingen, die te Parjs ten woensdag (V-odansdag)is naar hem genoemd.
gunste van Polen werden gehouden.Bj het Odo , graaf van Parjs en een zoon van
kiezen van een nieuw en Raad van State in Robert de .
lltz
yydre,verdedigde in 886 met
1872 werd 00k Odilon-Barrotd00rde Natio- ongemeen beleld de stad Parjs tegen de
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Noormannen en ontving t0t belooning de maal' kreeg ze na den va1 van (lezeonder
graafschapyen Angersen Tours.NadatKarel koningin Elizabetk terug. Toen de R.Kathode Dtkke ln 88; was onttroond, kozen de lieken in Ierland in hetbegin der lide eetlw
W est-Franken hem t0t koning. Hj werd werden vervolgd en vooralna de overwinning
echter niet algemeen in die waardigheid er- van Willem I1I aan de Boyne (1690) ver-

kend en voerdevooralstrtjdmetFllcp,aarts- trokken onderscheideneledenvan ditreslacht

bisschop van Reims,die in 893 Karelde.
F%zl- naar elders.Sommigen vestigden zich ln 00svoudige t0t koning verhief. Gedurende dien tenrjk onderden naa:avangraven Tyreonnel.
oorl0g overleed Odo te Lafère op den lsten T0t deze behoorden:
Karel, graaf O'
Donnell'
pIl Tyrconnel,een
Januarj 898.

Odoacer,een Germaansch legerhoot
'
d,die dapperkrygsman.Hj werd geboren in 1715,
hetW est-Romeinscherjk ten va1bragt,was onderscheidde zich in 1746 als kolonelin den
de zoon van Etielto, vorst der Herulers,trad slag bj Piacenza en zag zich kortdaarna
naden dood zjnsvadersinRomeinsc.
hekrjgs- bevorderd t0tgeneral-majoorjna den slag bj
dienst,bekleedde w eldra eeneeervolle plaats Lobositz t0t luitenant.veldmaarschalk en in

bj de ljfwacht desKeizersen plaatste zich den slag bj Kollin (1757) t0t generaalder
in 476 aan hethoofd derGermaansche htllp- kavallerie. Bj Leuthen werd hj gevangen
troepen (Herulers,Skyren,Alanen,Rt
lgiërs genomen, streed in 1758 bj Hochkirch en
enz-),die wegen: weigering van het doorhen Maxen en aanvaardde na den slag bj Torgau
verlangde grondbezit in Italië in Opstand het opperbevel over het lbger. In den veldkwamen tegen Orestes. Hj belegerdedezen togt van 1761 had hj eerst een kommando
in Pavia, deed hem na de veroverinç dier bj Zittau,daarna hetopperbevel, maar leed
stad onthoofden en bonsde dienszoon .Ro'zzàvl'..
s in 1762 bj Reichenbach denederlaag.Nahet
Augnstulns van den W est-Romeinschen Kei- eindigen van den Zevenjarigen oorlog ging
zerstroon. Op zjn l
ast verzotht de Senaat hj alsbevelvoerend generaalnaarde Neder-

aan den oost-Romeinschen keizer Zeno?het landen, werd in 1764 geheimraad en inspecoppergezag overhetW est-Romtlinsche rjk te teur-generaal der kavallerie en in 1768 gouaanvaarden, aan Odoaeer het patriciaat te verneur-generaalvan 8iebenbiirgen.Hj oververleenen en hem m et hetbeheer van Italië leed te W eenen den 26sten M aart1771.
AYaœimi
liaan Karel Lamoral Obbonnelt1lJs
te bekleeden. D00rzjn legert0tkoningvan
Italië uitgeroepen en als Romeinsch patriciër TLreonnelj geboren den Bosten October 1812.
erkend, bestuurde hj Italiëmetmagten be- Hp trad in oostenrjksche dienst:werd k0leid. Hj schonk wel iswaaraan de krjgs- lonel, streed in 1848 in Italië, ln 1849 in

lieden,die hem hadden bjgestaan,e,
en derde Hongarjeenwerd vleugel-adjudantvankeizer
deel van den Italiaanschen grond,maar eer- Ikanz Jo:@A. Door zjne tegenwoordigheid
biedigde de Romeinsche W etten en de be- van geest verjdelde hj den 18denFebruarj

voegdheid van den Senaaten benoemde R0- 1853 den moordaanslag van D benyL op den
m einen t0t ambtenaren,regters en belasting- Keizer en w erd tot 100n daarvoor in den
gaarders. Hoewel zelt
't0t de Arianen behoo- oostenrjksls
hen gravenstand Opgenomen. ln
rende,onderscheidde hj zich doorverdraag- 1859 nam hj zjn ontslag uit de dienst.
szll,
zaamheidjegensdeRomeinschegeesteljkheid. Joseph HendrikO'Donnell,graafranzùiq

In 481 ondernam hj een veldtogtnaarDal- geboreninSpanjein1769.HjtradinSpaansche
matië, om de moordenaars van keizer Nepos dienst en streed in 1795 tegen de Fransche
te straFen en zich van het bezit van dit ge- Republiek. In den oorlog van Spanje tegen
w est te verzekeren,en in 487 streedhjvoor- Napoleon werd hj generaal(1810)en ontving
spoedig tegen de Rngiërs. Daarentegen trok
in 489 Tlteôdorik, koning der Oost-Gothen,
door den Griekschen keizer Zeno totveldheer
benoemd, tegen hem te velde naar Italië.

het opperbevelin Catalonië.Door eene ove1*w inning bi
j La Bispalverwierfhj zjn gra-

dezer stad een versterkt legerkamp hadden

de Fransche grenzen en zich in 1818 t0tgou-

tbljken titel, maar leed vervolgensbj herhaling de nederlaag. In den strjd tegen de
Odoacer, eerst aan de Sontius (Isonzo) bj Cortes in 1814 werd hj in de gevangenisgeAquileja, daarna bj Verona en vervolgens w orpen, doch na de herstelling van Ferdibj de Adda overwonnen,moestdewjknemen nand V1I op den troon benoemdtotkapiteinnaar Ravenna,en streed ergedurende 3 Jaren generaal van Andalusië,waarop hj in 1815
tegen de Oost-Gothen, die in de nabjheid het bevelvoerde overhetobservatiekorpsaan
betrokken. Eindeljk zag hj zich dool
'hon- vernetlrvan Cadixzagbenoemd.Bjdeninval
gersnood gedrongenyRavenna in den aanvang der Franschen in 1823 behaalde hj eenige
van 493 btj verdrag in hunne handentelaten, voordeelen en belastte zich daarna met het
doch niet lang na den intogt van Tlteôdorik bevel over het eerste reservekorps!bestemd
werd hj bj een gastmaaldoorlaatstgenoemde om M adrid te dekken.Hj gedroeg zlchechter

vermoord.Zjn zoon en velen van zjneaan- daarbj op zôô dubbelzinnige wjze,datzjne
hangerswerden desgeljksomgebragt;sleehts eigene troepen hem dwongen,hetkommando
zjn broeder Onnlf,die de Donaulanden be- neder te leggen. Hj nam toen de wjk naar
stuurde,behield hetleven.
Frankrjk waar hem Limoges als verbljfO'Donnell is de naam van een oudIersch plaats werd Ma
tr
oons
bekl
aangeweze
ria Cldd
n.fNa
ïpcde
wi
ld
e hj
ni
amar
geBlacht, hetwelk in het bezit was van het ming van
hedendaagsche graafschap Dollegal. Het ver- Sganje terugkeeren,maar overl
eed op zjne
l00rzjnegnederenindenstrjdmetdeO'Neals, rels te M ontpellier den l7den Mei 1834.-
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Zjn broederKendrik Acedl,geboren in 1780 land z0u terugkeeren, poogde hj zich aan
overleed in 1830 te Madrid a1s kapitein-gene- den Trojaanschen 00rl0g te onttrekken door

raalvan Oud-castilië.
zich voor te doen als een krankzinnige.PaLeopold O'
Donnell,graafvan ZlcelJe
,hertog lamedes echter ontmaskerde hem ,en nu k0n
rx Tetoeantgeboren te Santa Cruz op Tene- hj niet achterbljven.Hj vertrok alsbevelriFe den 12den Januarj 1809.Deze,een zoon hebber met 12 schepen van de Ionischeeilanvan Josepk Hendrik, stond in 1833 onder de den derwaarts en onderscheidde zich bj de
Christinos en zag zich bevorderd t0t divisie- belegering van Troje doorsluwheid,behengeneraal. Als een getrouw aanhanger van digheid en welsprekendheid. Hj behoorde
Cltristina bewees hj haar bj haren troons- t0t het gezantschap, hetwelk naar Priamus
afstand te Valencia (1840) goede diensten, gezonden werd om dezen t0tuitlevering van
toefdedaarnainFrankrtjkenvertrok vervolgens Hélena te bewegen1 bragt eene verzoening
wedernaarSpanje,waarhjin 1841 een 0p- t0t stand tusschen Agamemnon en Aehilles en
stand organiseerde ten behoevedervoormalige begaf zich in bedelaarsgewaad a1s verspieder
regentes. Toen deze onderneming mislukte, naar Troje.Voorts bragt hj Cltryseis terug
vlood hj naarFranltrjk,maarkwam in1843 t0t haren vader, waagde een tweegevecht
in Spanje terug om medete werken t0tden met H edor, doodde den verspieder Dolon en
val van E'
v artero.De nieuwe regéring zond hielpdefraajepaardenvanRl
tesnsYfegrooven.
hem in 1844 naar Cuba,doch hj werd in Bj alleondernemingen,diemoed ensluwheid

1848 teruggeroepen. ln Spanje verkreeg hj vereischten,stond hj aan hethoofd en bezitting in den Senaaten nam deelaan de 0p- hoorde t0t de krjgslieden, die zich in het
positie tegen Bravo* '
lIri/!p.Onderhetminis- houten paard verborgen hadden.om diereden
térie Narvaè'
zwerdhj diredeur-generaalder maakte hj aanspraak op hetbezitderwapens
infanterie en in 1854 onderEspartero minister van Achilles. Reeds vO'ôrdat de Grieken na
van Oorlog,- voorts na de omwenteling in den valvan Troje naarhun vaderland terugJu1j1856voorzittervanhetKoninkljkkabinet, keerden,washj metNestorwegyezeild,maar
welkebetrekkinghj echtereerlangaanNar- zjn togtnaarIthacaduurde 10Jaren. Nadat
rcrzmoestafbtaan.In Julj 1868 plaatstehj hj dooreen storm naarhetlandderCiconen,
zich evenwelals ministervan O0r10g en van bondgenootenderTrojanen,wasvoortgestuwd,
Koloniën weder aan hethoofdvanhetkabinet. plunderde hj er de stad, en kwam bj de
In December1859 werêhjopperbevelhebber Lotophagen en vervolgens op de kust van
in den oorl0g tegen Marocco,en na de ver- Sicilië bj de Cyclopen,waarhj zich door
overing van Tetoean en na de overwinning list aan hetgeweld van Polyphemns onttrok.
bj deze stad zag hj zich benoemdt0thertog Toen hj voorts het eiland van Aeolus bevan Tetoean.Nukeerde hj t0tzjn ambtals zocht,ontving hj van dezeneen zak,waarin
minister terug,vormdein 1863 bj deaftre- de tegenwinden besloten waren. Reeds beding van het kabinet een nieuw ministérie, vond hj zich in denabjheid vanIthaca,toen
doeh ontving kort daarna zjn ontslag.Ook zi.jne makkers uit onvoorzigtigheid den zak
na hetverjdelen dermilitaire omwentelingin Openden, waarna de ontboeide winden het
Junj 1865 werd hj met de zamenstelling schip terugstuwden naardeAeolischeeilanden.
van een nieuw mintstérie belast,dochmaakte Vandaar dreef het vaartuig naar de Laeskortdaarna plaatsvoor Narraëz,en overleed trygoniërs,die Onderscheidenevan zjnemedte Bayonne den 5den Novem ber 1867.
gezellen opaten,en vervolgensnaarheteiland
Odontograafoftandbescltrnverisdenaam Aea, waar de tooveres Circl zjne makkers
van een toesteltothetteekenen van kromme in zwjnen herschiep. Door een kruid,hetljnen voor tandraderen op papier Ofop het welk hj van Hermes(Mercurius)ontving,was
houten modél. Men heefter een van W illis, hj in staat, de tooverkracht te verbreken,
die in Engeland veelal gebruikt wordt t0t zoodathjzjnemedgezellenterugkreeg.Voorts
bepaling dermiddelpuntenvan cirkels,waarop bleefhj een jaar bj de tooveres en begaf
men de tanden moet plaatsen. Van lateren zich in dien tjd naardeonderwereld,waar
tjd isdievan Robinson;deze iseen volgens Tiresias hem de toekomst voorspelde.Ongeeene logarithmische spiraal gebogen lineaal deerd zeilde hj nu voorbj het eiland der
voor kromm en m et involute,welkem en door Sirenen,maar verloor bj zjn togtdoorde
hetraadplegen der daarbj behoorende tabél Scylla en Charybdis het vaartuig en alzjne
gebruiken kan t0t het teekenen van tanden makkers.Hj alleen redde zich op heteiland
opcycloïdenofevolventen.Denaauwkeurigheid Ogyqi
a, waar denymf Calypsohem gastvrj
van dit werktuig,hoewelslechts eene bena- ontvlng en 7 jaren bj zich hield.Toen hj
dering opleverende,is v00r de practjk v01- eindeljk verder stevende, leed hj,dooreen
doende.
vreeseljken storm beloopen,nabj heteiland

Odyssee is de naam van een der beide der Phaeaken nogm aals schipbreuk , m aar
heldendichten vanRbmerus.ZieonderRomerws kwam , geholpen door Leucothea, aan land.
en onder Odyssews.
Hier werd hj met welwillendheid belegend,
Odysseus,bjdeRomeinen Ul
yssen(eigen- streed er in de kampspelen en verkreeg,

ljk Ulyœes),was volgensde Grieksche sage nadathj zich bekend gemaakthad, een we'l

konin: van Ithaca, een zoon van Laërtes en uitgerust schip, dat hem naar Ithaca overAntiele'a,de gem aalvan Penllopl en devader bragt. Hier vond hj zjne getrouwe gemalin,
van Telémaehm . Daar men hem voorspeld bestormd door velen, die naar hare hand

had, dat hj eerst na Q0Jaarin zjn vader- dongen,terwjlzj brasten in zjn paleisen
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hetlevenbedreigdenvanzjnzoonTellmaehus. aan hetcomitaat Eisenburg en in het Oosten
Hj maakte zich aan laatstgenoemde bekend aan de comitéten Raab en W ieselburg en aan
in de hut van den zwjnenhoeder Eumaeu hetNeuaiedlerMeer.Hetomvat3koninkljke
en beraamde met hem hetplan,om die 0n- vrjsteden,nameljk Oedenburg,Eisenstadten
beschaamde vreemdelingen te dooden.Alseen Rust,en teltop ruim 60 D geogr.mj10mbedelaar vermomd overschreed hjzjn eigen streeks 230000 inwoners,meerendeels R.Kadrempel,alleen herkrnd doorzjngetrouwen tholieken. Het noordwesteljk gedeelte is
hond,sprak met Pene
'lopl zouderzlchbekend bergachtig en het zuidoosteljk gedeelteeene
te maken en verkondigde haar den spoedigen vruchtbarevlakte.Aanzjneoosteljkegrenzen
terugkeer van haren gemaal. Den volgenden stroomt de Raab, die er de Rabnitz en de
ochtend wierp hj zjn bedelaarsgewaadafen Repcze opneemt.Men verbouwt erveelgraan,
aanvaardde den strjd,waarin hj,bjgestaan vooral uitm untende tarw e. alsmede voortrefdoor zjn zoon en door2 getrouwedienaars, fbljken wjn,- voorts:hennep,aardappels,
alde vreemdelingen om het leven bragt.Ziedaar het verhaal,zooals het in de rodyssee''
door Homerus wordtvoorgesteld.Eeneandere
sage deelt voorts mede?datOdyssensn0g eene

suikerwortels, ooft en tabak.O0k heeftmen
er veelvee en een Overvloed van steenkolen.

De niet onaanzienljke handelwordter door
spoorwegen ongemeen bevorderd.

reeks vanJaren te lthaca geregeerdheeften
De evenzoo genoemde h'
oo
fdstad, tevens
in een gevechtgedood werd door een pjl, een koninkljke vrje stad, ongeveer 5 Ned.
afgeschotendoor Teleyonus,een zoonvanhem- mjlten westen van hetNeusiedlerMeeraan
zelven en van Grel.

de Ikva gelegen,iseene der oudsteenfraaiste

Oecolampadius (Johannes), eigenljk steden van Hongarje,de zetelvan hetcomi-

Rkszgen,een van de kerkhervormers der16de
eeuw ,geboren in 1482 te W einsberg in W iirtemberg,studeerde te Bologna in de regten,
te Heidelberg in deletteren en godgeleerdheid,
voorts n0g te Tiibingen en Stuttgart en nog-

taatsbestuur, van een geregtshof enz. Men
heet
l er onderscheidene kerken,een gymnasium , een lycéum , eene reaalschëol, eene
kweekschool voor R. Katholieke en eene

voorEvangelischeonderwjzers,eenemeisjesmaalste Heidelberg,waarop hjnaarW eins- school,een schouwburg,een muséum,onderberg terugkeerde.In 1515 was hj predlker scheidene kloosters, 2 weeshuizen, eenige
teBasel,waarhj Erasmwsterzlde stond bj inrigtingen van weldadigheid en ruim Q1000
de bewerking van het Nieuwe Testament, inwoners (1870),diezich vooraltoeleggenop
nam in 1520 zjnintrek in hetBrigittenkloos- den wjnbouw. 00k vindtmen ereen aantal
ter Altenmi
inster bj Augsburg,maarbegaf fabrieken, en er Nvordt veel ooft geconijt.
zich w eldra,door de m onniken hard gevallen Daarenboven drjttmen erhandelin potasch,
w egens het lezen der w erken van Lutlter, w0l,wjnsteen,kastanjes en vee.Men houdt
naar Ebernburg, het kasteel van I'ranz '
tlozl dezestadvoorhetoud-RomeinscheScarabantia.

Mckingen, waar hj t0t slotgrediker werd

Oedipus, koning van Theben, een van

OVer de avondmaalsleer tusschen Lntlter en

zonder hem te kennen,loste lletraadsel op
van den schrikwekkenden Sphinx en verwierf

aangesteld.ln 1522 vertrok hj echter weder de merkwaardigste helden derGriekschesage,
naar Basel,waarhj hoogleeraarwerd in de wasde zoon van koning LainsenvanJocaste.
godgeleerdheid en hulppredikerin deSt.Maar- W egenseen orakel,voorspellendedathjzjn
tenskerk.ZjneredewisselingenteBaden(1526) vaderdooden en metzjnemoederhuwenzouj
en Bern (1528) bespoedigden de invoering werd hj alskind op den Cithaerontevondeder hervorming in Basel, waar hj in 1529 ling gelegd,maardeoreenherdervanP olybws,
als pastoor der hoofdkerk zich aan het hoofd koni
ng van Athene,opgenomen en qrootgeplaatstevan dekerkeljke beweging.In 1515 bragt. Toen hj t0t een krachtig Jongeling
werd hj met anderen naar Ulm geroepen, wasopgegroeid,begafhj zich naarTheben,
om er de Hervorming tebrengen.In dentwist doodde op den weg derwaarts zjn vader
Z'
t
cinglikoos hj de zjde van laatstgenoemde,
zooals bljkt uit zi
jn geschrift:nDe genuina
verborum D omini,hocestcorpusm eum ,interpretatione (1525)''
. De leeraars uit Zwaben
kwamen tegen hem op met het:rsyngramma

Suevicum'', waarop hj antwoorddemeteen:
PAntisyngramma''. Niettemin redetwistte hj
ln 1529 te M arburg m et Lutlter op eene zeer

toegevende wjze en ondersteunde later met
bljdsehap de pogingenvanBneerusom t0teenstemmigheid tekomen.Hj overleedden22sten
November 1531.
Oeconom ia politica,zie k
%taatlz'
tdshowdkla/.
Oecum enisch concilie,zie concilie.
Oedem ,zie W aterzneltt.
Oedenburg , in het Hongaarsch Sopron,
is de naam van een comitaat in het westen

daardoor de hand van de Koningin,zjne

i oeder, die hem 2 zonen,E teocles en P olylicdd, en 2 doehters, Antfyone en Ismene,
schonk.Toen later Theben door de pestgeteisterd werd en de Koning naarDelphizond
om raad, beval het orakel,den moordenaar
van Lains uit Theben te verbannen. Door
een onderzoek kwam nu aan den dag,dat
Oedipus zelf die moordenaar en tevens de
echtgenootzjnermoederwas,waaropJocaste
zich door ophanging van hetlevenen Oedip%s
zich van het licht der oogen beroofde. Uit

Theben verdreven,zwierfhj,geleiddoorzjne
dochter Antoone,als een bedelaardoorhet
land en kwam eindeljk teAthene,waarhj
in hetgewjdebosch derEumeniden(Wraakgodinnen) rustvond en stierf.Men vindtdeze
van Hongarje.Hetgrenstin hetnoordenen sage bj Homerus,Heslodus enz.,en S6pkocles
westen aan Neder-oostenrjk,in hetzuiden behandelde deze stofin 3 meesterljke)be-
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waard gebleven treurspelen,getiteld:Koning

Saga'
'en hettreurspelnFostbrödrene(1817)''.

Oediyus'' - soedipus op Colontls'' - en Na
zjn teruykeer vervaarnigdehj de kleino
XAntlgone''.00kAesehylusenE'
aripideshebben dramatische ldylle: sDen lille Hyrdedreng
ditonderwerl?behandeld.

(1818)'' en den bundelromancen:pNordens

Oedogonlum D nk is de naam van een Guder (1819)''.lntusschen wasBaggesennaar

plantengeslacht uit de fàmilie der Conferva- Denemarken teruggekeerd en had onderschdceën, t0t de W ieren belloorende.Hetomvat dene stukken van Oehlenseltlöyer scherp vergroene, veelcellige draadwieren,die aanvan- oordeeld. Dit gafaanleiding t0t een strjd,
keljk vastgehecht zjn aan waterplanten, waarin anderen de handschoen voor hem 0P-

steenen enz.,maar laterdrjvende bedeksels namen,terwjlhjzelfdaaraan enkeldeelnam
op hetwatervormen,die bj hetverdwjnen dooreenesatyre in pFiskeren''en doorzjne

van het water op den bodem van slooten of Erklëri
ng ti1publicum (1818)''.Daarna gaf
poelen zich a1s een eigenaardig wit viltver- hj het treurspel: rErik og Abel(1820)''en
toonen.
een deel tooneelspelen in het licht (1827).
Oegir of Aegir is in de Noordschemytho- Voorts leverde htJ
': rNye poetiske skrifter
logie de g0d van den Oceaan en 00k we1de (1828- 1829,3 dln)'',waarinzichhetheldenOceaan zelf. Hj wordt voorgesteld a1s de dicht rllrolf Krake'', het treurspel rtzangzoon van den reus Forniotr en ook welHlêr barderne''en het bljspelpTwillingsbrödrene
genoemd.Zjne woenplaats is Hlésey (thans fra Damask'' bevinden. Na eene reis door

Lxssöe in hetKattegat)enzjnegemalinRân DuitschlandBtichttehj:nprometheus(1832eigent zich de drenkelingen toe.Zj hebben 1634)''1 een vaaandschrift voor poëzj,aesthe-

9 dochters, welke. evenals de moeder, ge- tiek en critiek, en schreef de treurspelen:
vaarljk zjn voorde zeelieden.
rTordenskjold''en pDronning M argreta'' beOehlenschlàger (Adam Gottlob), een nevens dendichtbundel:pNorgesreisen(1834)''
beroemd Deensch dichter,geboren den 14den enpFyensrei
sen(1835)''.Voortsverschenenhet
November 1779 te Vesterbro, eene voorstad treurspel: psokrates(1836)'',- poervarodds

van Kopenhagen,waarzjn vaderdebetrek- Saga,, og oldnordisk eventyr (1841)'',en het
king van organist bekleedde,wilde tooneel- drama: rDina (1842)''. ln 1844 en 1845 bespeler worden, doch debuteerde niet naar zochthjwederom Duitschland,Parjs,Brussel,
wensch, zoodat hj zich aan de studie der Antwerpen en Amsterdam en schrsefna zjn
regtsgeleerdheid wjdde en zich daarenboven terugkeer het treurspel: pAmleth (1846)''.
bezig hield met oud-Noordsche letterkundeen Zjne reisdoorZweden in 1847 waseen trimet de diehtkunst.De eerste vrtlcht zjner omftogt. Zjn laatste geschriften waren het
nefeningen was: pGuldhornene (1802)'' doch treurspel: plfjartan og Gudrun (1848)'',eerstzjnepDigte(1804)''bezorgdenhem eene hetleerdicht:rDigtekonsten'',- endencyclus
eereplaats in den tempelder Deenscheletter- van gedi
chten:rRegnarLodbrog (1849)''
.Hj
kunde.In 1803 en 1804 leverde hj voorts: overleed te Kopenhagen den zostenJanuarj
Frejas Alter (een zangspell'',- prors reise 1850, behoort tot de uitstekendste dichters
ti1 Jotl
znhejm''. - het groote beschrjvende onzer eeuw en heet'tinzonderheid voorDenegedicht:pLangelandsreisen'',- hetgodsdien- marken een nieuw tjdperk in degeschiedenis
stig gedicht rlestlKristigentagne liv iden der poëzj doen aanbreken.Zjne levensgeaarlige natur'', - XVaulundurs Saga''1- en schiedenis heeft hj zelf besc.
hreven en uit
XAladdin, eller den fbrtm derlige lampe''.A1 ztjne nagelaten papierenwerden pErindringer''

die qedichten werden verzameld in zjne doorzjn zoon in hetlichtgezonden.Menheeft

Poetlske Skrifter (1805, 2 d1n)''.Meteene eene critische uitgave van zjne rpoetiske
toelage van den Staat volbragthi
j in 1805- Skrifter (1857)' van Liebenbenqrenzjnegeza1810 eene reisdoorD uitschland,Zwitserland, menljke werken zjn in 1839 in 31 deelen
Frankrjk en Italië en vervaardigdeinmiddels uitgeqeven.
onderscheidene tretlrspelen, zooals: rllakon
Oell de boeuf(Ossenoog)noemtmeneen
Jarl''1- DBaldurhin gode'',- XPalnatoke''9 rond of ovaalvenster. D aar zich in de antien rAxel og Valborg'', vertaalde onder- chambre van hetpaleiste Versailleszulk een
scheidene van zjne werken in 'tHoogduitsch venster bevond, en de wachtende hovelingen
en schreefin die taalhettreurspel:gcorreggio aldaar de gebeurtenissen van den dag be(1809)''.Na zjn terugkeerin hetVaderland spraken, heeftmen de chronique scandaletlse
in 1810 werd hj benoemd t0thoogleeraarin van het H0f00k wel schronique del'oeilde
de aesthetiek te Kopenhagen.Daarna leverde boeuf''genoemd.

hj:pvoorlezingenoverJohannEwald(18101811)''.- pvoorlezingen overSchiller(18111812)'' - Digtninger (1811)'' - de treurspelen pstërkodder (1812)'' - pllelge'' en
XYrsa(1814)'',- pHagbarth og Signe(181h)'')

tember 1:80 te Tsarltyaniin Thessalië,was
van 1810 t0t1820 leeraar in deoud-Grieksche

taal aan het gymnasium te Smyrna,vervol-

en den dichtbundel rFre- gens predikantln de Grieksche kerk te Conderiksberg (1817)''. In 1817 en 1818reisde stantinopel, doch vlugtte na het vermoorden
hg nogmaals in den vreemde en gafverslag van den patriarch Gregorilts naar Odessa,
van zjn togtin pEn reisefortaltibrevetil vertoefde aldaar en tePetersburg tûtin 1832,
-

skeren'', rFi

Oekonomos (Konstantinos),een NieuwGrieltsch geleerde, qeboren den 8sten 8ep-

mithlem''.GedurendedezebragthjteW eenen vertrok vervolqensnaarDuitschland en Italiè'
en te Dresden zjn pAxelund W alborg''op en begaf zich ln 1835 naar Athene,w= x hj
het tooneel en schreef té Parjs: pHroars den zosten Maart 1857 overleed. Reeds te
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Smyrna leverde hj leerboeken voorwelspre- dam , schout van Ilordrechten sneuvelde in
kendheid,dichtkunsten godsdienstonderwjs, 1345 aan de zjdevan graafWillem IF bj
voorts schreet'hj: eene rEncyclopaedie Stavoren in een gevecht tegen de Friezen.der taalkundige wetenschappen ,,- een huu.

delrLeerredenen (1.
833)'',- roverdeinnige
verwantschap van de Slawische taalmet de
Oud-Grieksche (1828, 3 dln)'',- en rover
deJuiste uitspraak van hetGrieksch (1830)''.
Iàaterschreethj: Overde drierangen Van
hetpriesterschap in dekerk (1835)'',enpover
deSeptuaginta(1845)''.ookdichttehjdrama'
s
en eene elegie)en eeneuitgavezjnergezamenljke werken isin 1864- 1867in3deelen
te Athene in het lichtverschenen.

Godsehalk Oem wasin 1385 schildknaap der
Gravin van Holland. - Jan 0- bezocht
hetHeilige Land en wasin 1500- 1516schout
van Dordrecht.- Een oudere GodsokalkOem
was in de eerste helft der 15de eeuw raad en
rentmeester-generaalvan Holland,Zeelanden
Friesland en de stamvader van het geslacht

Oem OJ# Wi
jngaarden.

Mr.Cornelo Oem

was in 1575 raad desKonings ten Hove van
Holland. - Herman Oem , licentiaat in de
regten, liet zich opnemen in de Orde der
Jezuïeten en werd protonotarius apostolicus

Oeland is de naam van een Zweedsch
eiland in de Oostzee. Het is langwerpig van teRome,- voortsbtizjnterugkeerpastoor
gedaante, door de Kalmarsund van de kust te Dordrecht.Hj overleed in 1694,belangvan Smaland gescheiden, behoort t0t het lën rjke handschriften nalatende. Floro Oem

jngaarden behoorde in de 2dehelftder
Kalmar en heefteene oppervlakte van bjna rlz'Wl
241/:D geogr.mjl.Hetisverdeeldin2deelen, 15de eeuw t0t de edelen van Holland,die
nameljk: Alvar, eeneroodekalkmassa,die Karel van .#@nr.pp#@?als graaferkenden.zich ter hoogte van 41
/2 Ned.elboven de Jaeob O:- rJ4 ivnngaarden, gebëren te
oppervlakte der zee verheft, en Landborg, Dordrechtin 1525,behoorde t0tdejveraar:
eene laagte, die den Alvar omringt,en op

voor de Hervorming en voordeNederlandsche

weinige plaatsen breederisdan 3 Ned.mjl. onafhankeljkheid,werd door den Bloedraad

De bodem is er meerendeels metweiland be- gebannen,onderhield briefwisseling metprins
dekt en in het noorden met bosch, en de W illem 1,verscheen in deeerstevrjestaatshofsteden liggen er meestal aan de helling vergadering te Dordrechtin 1572,en was in
van den Alvar. Men fokter veleponies;00k 1574 en 1575gouverneurteGouda.Van zjne

is er eene aluinkokerj.Bornholm is erde 3 zonen zjn 2 in den oorlog en één in een

tweegevecht gesneuveld. - Gerard Oem van
Wl
jngaarden was ill 1572 raad in den Hove
van Holland en daarna in den Hoogen Raad
van Appél.- Cornelis Oem '
pJs Wl
jngaarden
behoorde tothet Verbond derEdelenen werd
zrlzl.
q'
?
rz
J
#-Oels en telt op 32 L geogr.mj1 door Alra verbannen.- Mr.Floris 0- ran
omstreeks 130000 inwoners.Men heeftereen <'
i/s.
gJJr#:z
l werd in 1513 pensionaris der
achttal steden.Dit vorstendom behoorde wel- stad Dordrecht, verdedigde met krachthare
eer aan de hertogen van Silézië.Koenraad I voorregt
en,maar werd om diereden 0/ last
eenige stad. - O0k een Deensch eiland in
de Lymfjord, doch door een dam met het
vaste land verbonden,draagtdien naam .
Oels, een vorstendom in het Pruissische
district Breslau, behoort aan den hertog ran

(1308-1360) was de eerste vorst van Oels. derSpaanscheregéring vanzjnewaardlgheid
Toen ditgeslacht in 1492 uitstierf,verleende ontzet en uit de stad verbannen.De geleerde
koning W ladisla'
lu van Bohemen hetvorsten- kardinaalAdriaan Fîpridz.,laterpausAdriaan

dom aan hertog H einria von .
r ïio?qsfee er-g.Na Trl', stond echter op als zjn beschermer en
het uitsterven van dezen stam vielhetten door diens invloed werd hj in zjnewaardigdeelaan hertog k%yllûus N imrod 1)tzl W '
iirtem- heid hersteld. Later haalde hj zich het0nkr#, den stichter der linie W iirtembeçq-oels genoegen op den hals van graafK endrik 1)
Jl
(1047),- in 1792aanhertogFriedria zzwf
zdf Nassan,stadhouder van Holland, en in 1518

van .
prlz
lyf
zlï/k,- en in 1805aandiensneef, verloor hj nogmaals zjn ambt, om het in
hertog I'
riedria Y ilAe&lz,die zich vervolgens 1521, w ederom op voorspraak van gemelden
Brawnsa weiy-oels noemde. Nadat deze in cardinaal, te herkrjgen. Hj was een hevig
1815 bj Quatrebras gesneuveld was,verviel tegenstander van deleervanLutker.- DanLël
het vorstendom aan zjn zoon Karl,die het Oem rtzs W l
jngaarden was in 1666 1id der
in 1825 aan zjn broeder W ilhelm afstond.Zie ridderschap van H olland, hoogheemraad van
DelftslandencuratorderLeidschehoogeschool.
verderonderBrwnswjik.
De l
toofdstadvan hetvorstendom,desgeljks In 1672vertrok hj als buitengewoongezant

(lels geheeten is de zetelvan het bestuur; naar Cl
tristiaan L koning van Denemarken,
zj ligt aan de Oelsa en is het vereenigings- sloot in 1684 een verdrag metFrankrjk,en
puntvan een viertalspoorwegen. Zj heeft4 overleed in 1688.
voorsteden, 3 Evangelische kerken en éône
Oenanthe L.(Torkruid)isde naam van

R.Knz
tholieke,eenesynagoge,eengymnasium , een plantengeslachtuit de familiederSchermeene kweekschool voor onderwjzers, eene bloemigen.Hetomvateen grootaantalwaterhoogere burgerschool voor meiqjes, onder- planten metfjn verdeelde bladeren,veelbloescheidene inrigtingen van weldadigheid,een mige bloem schermen, witte bloemen en r0laantalfabrieken en gmstreeks 9000 inwoners. ronde of tolvormigej met 2 lange stampers
Oem isdenaam vaneenaanzienljkDordtsch gekroonde vruchten. Van de soorten noemen
geslacht. Claes Oem behoorde reeds in 1304 wj: het pqpachti
.
g fprkrlid (O.fstulosa Z.)
tot de voornaam ste ridders en edelen van met wortelloten, een pjpachtigen stengel,
Holland.Hj wasambachtsheervan Dubbel- dubbel gevinde w ortelbladeren cn gevind18
XI.
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draadvormige stengelbladeren, - water-tor- de doehter van de rivier Cedrenus en ver-

krli# (0.Phellandrium L.tmeteen getakten,
pjpachtigen, gesleufden stengelen driewerfgevinde bladeren,- en versel
tilbladiy Jprkid
(0.pimpinelloïdesL.
jmetknolligen wortel,
dubbelgevinde Fortelbladeren en ljnvormiye
stengelbladen.Deze 3soorten groejen 00k ln

maard wegens hare minnarjen met Paris,
denzelfden die later wegens de schaking van
Hélena den Trojaanschen 00rl0g deed ontstaan.

Oenothera L.ofonagra is de naam van

een ylantengeslacht uit defamilieder0en00ns Vaderland.De zaden van watertorkruid t
hereen.Hetomvatkruidenmetenkelvoudiqe,
00k watervenkel genaam d,hebben een ster- rozetvormig geplaatste wortelbladeren,afwls-

ken, onaangenamen, specerjachtigen reuk, selendestengelbladeren,fraaje,groote,meestal
een bitteren, scherpen smaak,bevatten eene gele, in de bladoksels staande bloemen,die
aetherische olie en werken prlkkelend op de gewoonljk eene groote aar oftrosvorm en,
spjsverteringsorganen en de sljmvliezen. Te en eene 4-kleppige,veelzadige zaaddoos. In
voren werden zj alsSemen Phellandriiin de 0ns Vaderland wast de gele onagra (O.biengeneeskunde gebruikt.
nisZ.),diede hnogtebereiktvanruim 1Ned.
Oenem a is de naam van een aanzienljk el;zjdraagtgesteelde,omgekeerd.eivormige,
Friesch geslacht. Hedor rc/
z
l Oenema, een getande wortelbladeren ,lancetvormige,nageFriesch edelmanen een jverigaanhangerder noeg gaafrandige stengelbladeren, en gele,
R.Katholieke Kezk, bewoonde in 1630 eene zittende t0t aren vereenigde bloemen. Zj
stins te Leeuwarden. - Doqwe H oCzld.
: ran wordt gekweekt, daar de wortels eene welOenema .was in 1457 grietman van Tietjerk- Bmakende groente opleveren.
steradeel.- Tineo nan Oenemavanterkaple
was in 1604 lid van Gedept
lteerden enin 1607
gecommitteerde in de Staten-Generaal.
Aemilins van Oenema werd in 1627 grietman
van Schoterland, in 1641 lid van de Staten
en in 1644 1id van Gedeputeerden.- Tiberiws
nan Oenema werd in 1619grietman van Utingeradeel en ixl 1631 litl 54Jtxl gedeputeerde
Staten.Hj overleed in 1640.- Jaeobusnan

Oenothereën of Onayrarieën is de naam

Veanorede
d
enedetwe
ezaadlobbige jlantenfamilieuit
r Myrtiiorae. Zp omvat kruiden
en heesters met tegenoverstaande ofafwisselende, gaafrandige of gezaagde, vindeelige
bladeren en volkom ene, alleenstaande of tot
trossen ofaren vereenigde bloemen. D e kelk
is buisvormig met een meestal 4-deeligen,
zelden z-deeligen rand.De bloembladen,Q of

O:zl:p2l, kolonel bj de infanterie, werdin 4in getal, staan boven in den kelk en zjn
leedreedsindatzelfdejaar.
of priemvormige helmdraden en 2-h0kki4e

1646 grietman van ooststellingwerf,en over- meestalgenageld.Demeeldraden hebbendraad-

Oeneus wasvolgens de Griekschemytho- helmknoppen.Hetonderstandig,2-of4-h0kklg
logie koning van Pleuron en Calydon in Ae- vruchtbeginselisgekroond meteen draadvortolië en heeft de bergen van Aetolië met migen stampermet een 2-of4-deeligen stemwjngaarden beplant.Voortswashjdeecht- pel.De vruchtiseene zaaddoos,eene bes of
genoot van Altltaea, en de vader van M ele- eene noot.De zaden hebben eene korstachtige

cpro,
s,Dqianiraen Tydeus.Volgenseenelatere of vliezige schaal en zjn bj onderscheidene
sageberoofden hem dezonenvanzjnbroeder geslachten aan de puntm et een haarbosvoorAgrios van troon en vrjheid. Zjn kleinzoon zien.De Oenanthereënzjn overdengeheelen
Diomedes, een zoon van Tydews,doodde om aardbodem verspreid, doch groejen meestal
die reden Agrios en diens zonen1 plaatste
Andraemon, den schoonzoon van Oene*st0p
den troon, en nam laatstgem elde m et zich
naar Argos. Oeneus overleed aldaarin hoogen
ouderdota.

buiten de keerkringsgewesten.Dewortelsvan
sommige geslachten zjn eetbaar,en het geslachtI'neltsia T IM-.levert vele sierplanten.

Oenotriërs (De),o0k SicLliërs genaamdj
zjn volgens de overlevering de oudste beOenocarpus M aet. is de naam van een wonersvanhetwesteljkgedeeltevanMidden-

plantengeslacht uit de familie der Palmen. en Beneden-ltalië. Dit volk van Indo-GerHet omvat boom en met een hoogen,dikken, maanschen oorsprong werd doordeLatjnen
geringden, gladden stam , met eindstandige, enz. gedurig verder naar het zuiden van
vindeelige bladeren,onderdezete voorschjn Italië gedrongen en vandaardoor de Bruttiërs
komende bloemkolven met eene houtachtige (weggeloopen slaven der Lucaners) en door
scheede éénhuizige bloemen en nagenoeg de Grieksche kolonisten verdreven naar het
ronde,eénzadige vruchten raeteetbaarvrucht- nabjgel
ejen Sl
-cil1
-e
-.
vleesch.
Oer ls de naam van eene jzerhoudende
Oengaran is de naam van een district OP aardsoort die in onderscheidene gedeelten
Java in deresidentie Samarang in deafdeeling van 0nsVaderland een harden,onvruchtbaren
Salatiga.Het telt omstreeks 20000 inwoners. ondergrondvormt.Zjnekleurkangeel,groenj

Degrondleverterkoëjenrjst,endehoofd- grjs,rood, ofzwartachtig zjn.Somtjdsis
plaats,desgeljksOengaran geheeten,ligtaan het jzergehalte z0o groot, dat de oermet
den voetvan den berg van dien naam ,w iens voordeelkan worden ultgesmolten.Oerbanken
toppen zich ter hoogte van omstreeks 2000 zjn eene plaag voor den landbouwer, daar
Ned. el verheFen. Op dien berg vindtmen zj weinig water doorlaten en een hoogst
vele oudheden, bepaaldeljk de overbljfselen nadeeligen invloed hebben op den groeider
van 9 kleine tempels.
çewassen,terwjlhettevenshoogstbezwaarl
Oenone is de volgens de Grieksche fabel- jk is, die harde banken uit den weg te

leer eene nymf van den berg Ida in Troas, ruimen.De 0er ontstaat vporal in Veen-en
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heidestreken langs de beken en stroomen en
Sans Cbzdfll Oersted, een beroemd nawél door de werking van de lucht op het tutlrkundige,geboren teRudkjöbing op Lan-

water, datkoolzuur jzeroxydule bevat.

gelandden 14denAugustus1777.Hjstudeerde

Oer-os(B0surtls),inhetDuitschA'
aeroelts, te Kopenhagen in de geneeskunde, wjdde
isdenaam van eenoorspronkeljkEuropeesch zich weldra aan de natuurkunde en genoot

wild rund, hetwelk voorheen algemeen in den omgang van den diehter Oeltlensehlàk
qr.
noord- en midden-Europa gevonden werd en In 1800 begon hjvoorlezingentehoudenover
thansalleen inhetBialowiczerwoudinLithauen descheikunde,- in 1801-1803deedhjeene
zjn verbljf houdt. Dit dier isveelgrooter reisdool'NederlandenDuitschlandenvertoefde
dan 0ns gewoon rundqhet heeft eene veel een Jaar te Parjs,- en in 1806werd hj
zwaardere schoft, doch loopt naar achteren hoogleeraar in de natuurkunde. Hoogst be-

smalleruit.Zjne kleurisvuil-bruin,en zjn langrjk is zjne ontdekking van hetelectrobolvormig voorhoot
'
d is met een overvloed
van krullende haren bedekt;aan kin en hals
hangen lange haren naar beneden en 00k de
schoft draagt eene verwilderde pruik. De
oer-os houdtden k0p benedenwaartsgebogen;

magnetismus, beschreven in zjne pExyerimenta circa eëcaciam coniictus electricl in

acum magnecicam (1820)''.In 1824 stichtte
hj een natuurkundig genootschap,enin1829
wer4 hj diredeurvan depolytechnischeschool
zjne horens zjn niet lang en sikkelvormig te Kopenhagen.ook washj dejverigebenaar voren gekromd; zjn staart iskorten vorderaar van hethouden van vergaderingen
aan het einde met een dikken haarbos voor- van Skandinavische natuurkundigen,ensedert
zien.De kiezen nemennaarachteren ingrootte 1824 buitengewoon 1id van de Fransche Aca-

toe; zjne snjtanden zjn zeer geschiktom
den bastvan deboomen tehalen,enhjheeft
14 paar ribben. Hj paartin Augustusen is
dan vet en krachtig,zoodathj uitmoedwil
jonge boomen ontwortelt. De oude stieren
vechten in dien tjd hevig'
tegen dejongere,
zoodatdeze dikwjlsgedood ot
'verminktwor-

démie. Hj overleed den 9den Maart 1851.

Oersted was niet alleen een uitmuntend 0nderzoeker der natuur,m aar o0k een m anvan
ongemeene ontwikkeling en beschaving,een
schrander denker en een gevoelvol mensch.

Van zjnegeschriften vermelden wj:gNaturl:rensmechaniskeDeel(1844:2dedruk,1851den. De kalveren Yiorden in Afeigeboren en 1852)'',- pAandeniNaturen (1849- 1850,2
zuigen om streeks e0n J@aar. De oer.os groeit dln)'',- gTOCapitlerafdetSkjönnesNaturt0tzjn 6dejaaren kan 40Jaar0ud worden. lâre 1845)'', - pDie Naturwissenscbaft in
Hetaantaloer-ossen in gemeld woud,dataan ihrem Verhëltnissezu DichtkunstundReligion
den Keizer van Rusland toebehoort,bedraagt (1850)'',- pDie Naturwissenschaft und die
slechts eeniye honderden.Ditwoud ligttus- Geistesbildung (1850)''.- rNeue Beitrage zu
schen de rivler de Boeg en de stad Osla.Het dem Geist in der Natur (1851)''C- !Schrifbestaat grootendeels uit sparreboomen, en in ten iiber allgemeine menschliche Verhâltnisse
het midden van dit woud ligt hetdorp Bia- (1851)'' - pcharakterundReden(1851)''low icz.
en den dichtbundel gLuftskibet (1836)''.Oerebro,een Zweedsch 1ën in hetmidden In 1876 verreeste Kopenhagen eenstandbeeld

des Rjks,telt op nagenoeg 105 1 geogr. tezjnereer.
mjl ruim 177000 inwoners.Het bestaatuit uLnders SJs##6 Oersted,een neefvan den
het oude landsehap Nerike tusschen het voorgaande en eenverdiensteljkkruidkundige.
Hjelmar- en W ettermeer, het westeljk ge- Ilj Ngerd geboren te Rudklöbing den zlsten
deelte van W estm anland en 2 kerspelen van Jung 1816, zag zich in 1862 benoemd t0t
W ermland.Nerike isin het midden een vlak
en vruchtbaar korenland, om geven door
boschrjke heuvels. De andere deelen daarentegen bevatten veelbosch en jzererts,zoodat
men erin 1874 nayenoeg 60 hoogovens vond
met talrtike inrigtlngen voor het bew erken

hoogleeraar in dekruidkunde aan de univer-

sitelt te Kopeqhagen en overleed aldaar in
Septeraber 1873. Htj heeft veel gereisd in
Auaerika en een goeden naam verw orvendoor
zjne geschriften:DChênes de l'Amérique tropicale (1868)'' - en rtz'Amérique centrale

van jzer en staal.Daarenboven wintmener: (1873)''.
zilver, lood, koper, zink en zwavel. H et
A nders dtzzltstp Oersted, een broeder van
land,in 4 voogdjen verdeeld,wordtdoorsne- Hans Cltristian en een der voortrefeljkste
den van den spoorweg van Stokholm naar regtsgeleerden van Denem arken, geboren te

Götaburg,meteen zjtak naardestad Oere- Rudkjöbing den zlsten December 1778.Hj
bro.Deze,de hoofdstad van het 1ën ,is eene klom allengs op t0t de hoogste regterljke
oude, aanzienljke, regelmatig aangelegde waardigheden en werd in 1842 minister.Ten
stad nabj de ylek,waarde Svarta zich llit- gevolge derbewegingen van 1848 moesthj
stort in hetHjelmarmeer.Zj isde zetelvan metzjneambtgenooten deportefeuillenederhet gewesteljk bestuur, en bezit een 0ud leggen,terwjlhj tevenszjnontslagontving
kasteel, eene oude kerk, een gymnasium , als proeureur-generaal. Hj zag zich echter
een schouwburg,een hospitaalenz.Zj isde afgevaardigd naar de Grondwetgevende Verstapelplaatsvan de voortbrengselen der nabu-

gadering en vervolgensnaarhetLandsthing,

rigem'
tnen,bloeitdooreenaanzienljkenhandel werd in April 1853 eerste m inister en minlsen teltomstreeks 10000 inwoners.Den 12den tervan Eeredienst,daarnavanBinnenlandsche
Julj 1812 werd hier de vrede gesloten tus- Zaken,en eindeljk van EeredienstenJustitie,
schen Engeland en Zweden.

en bragt in die betrekkingen onderscheidene

Oersted.Onderdezennaam vermeldenwj: wetten t0t stand.De oppositie dwong echter
18*
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het bewind, om deh lzden December 1854
af te treden en stelde de ministers zelfs in

de eerste vastgehecht, de gedaante van een

z8sten Februarj 1856 vrjgesproken. Oer&ted
overleed den lsten Mei 1860.Hj heeftzich
zeer verdiensteljk gemaaktdoorverbetering
der Deensche wetten,en t0t zjne belangrjkste geschriften behooren zjn rHaandbog
over den danske og norhke lovkyndighet
(1822-1835, 6 dln)''. 00k leverde hj een
grootaantalopstellen in tjdschriften,en zjn
laatste werk was: pAf mitlivs og min tids
historie (1851- 1855,4 dln)''.
Oertel (Philipp Friedrich W ilhelm),een
verdiensteljk Duitsch schrjver,bekendonder
den pseudoniem < 0.von Sbrl,werd geboren den 15den Augustus 1798 teHorn bj

de onderste schaalko:at eene door hetYveek-

deksel heefl. De schalen zjn bladerig van

staatvanbeschuidiging,dochzjwerdenden bouw schilferig aan de oppervljkte,en uit

Simmern op den Hondsrug, studeerde te
Heidelberg werd in1820hulpprediker,daarna
predikant te Manebach,in 1835 superintendent te Sobernheim ,legdein 1863 zjne betrekking neder,vestigde zich te sviesbaden,
en overleed den 16den September 1867.Algemeen verspreid is zjnuitmuntend volksboek:

dieratkescheidene kalkachtigemassa.die de

beide schelpen aaneen doet kleven.Hetslot
is weinig ontwikkeld en doorgaans zonder
banden, doch de beide schalen sluiten zeer
goed 0y elkander.Daar voorts het dier betrekkelpk klein is, bestaat er tusschen de
schalen ruimte voor eene groote hoeveelheid
zeewater, zoodat het o0k M n wa1 geruimen

tjd in het leven kan bljven.Demantelis
volkomen gespleten en aan den buitenrand

van gedeelteljk vergroeide kieuwplaten -

den baard - voorzien.De voet ontbreekt of

enjge sl
bljft zeer klein en de e''
uitsgier is

zeergroot en in hetmidden van het dlerg0plaatst. De oesters leven gezellig illZ00 en
bestonden 00k reeds illvroegere geologische
tjdperken. T0t deze familie behooren de geslachten:AnomiaL.,Tlxlo;cBrug.tplacent.L .,
Gg'tl/zAlelLam.,W zp-t
a rgSow.en OstreaL.Dit

laatstedeeigenljkeoestersomvattend)teltde
XDie Spinnstube'',dat sedert 1846 jaarljks soorten:0.folium L.indenIndischenOceaan,
0. radiata Z., meer dan 2 Ned. palm
verscheen.Voortsleverdehjeenaantalfraaje
verhalen, van welke in 1857- 1852 en later lang,- 0. arbnrea Cltem., die in de keerin 1860- 1862 eene bloem lezing verscheen in kringslanden bj trossenaan deboomenhangt,
13 deelen.O0k gaf hj sedert 1858 met A) welke zich aan het strand verhelen,- 0.
M asigœ het volksblad: 5Die Maje (1858-- erintata Lam. in de Middellandsche Zee,riatoa Ztz-.uitde omstreken van Ve1865)'' ill het licht. Voorts heeft m en Van 0.@ad
@@
hem : XRheinische Dorfgeschichten (18549 4 netl
e - 0. f
lïrvt
/isïgac Lam.van de kusten
dln)''
j6+ pDerRhein?Geschichteund Sagen, van Noord-Amerika,- 0.Rippopws Z- .in
: L.,onzen
Burgen,Abteien, Klöster und Stsdte(18674 het Kanaal, - en Ostrea e#vIï.
gewonen oester.Deze merkwaardige soortbeQde druk, 1874)''.
Oesel,een Russisch eiland in deOostzee, vindt zich bjna overalaan de stranden van
vôôr den mond der Golf van Riga gelegen, 0n8 werelddeel 0P plaatsen,Nvaax de grond
door eene smalle straatvan het eiland Mohn, niet zeer sljkerig is,tot op eene diepte van
door de zeeengte van D omesne van Koerland 20 vadem.Zj behoortt0t de tweeslachtige
en door de Selostraat van het eiland Dagö weekdieren,doch hetsehjnt,datbjsommige
gescheiden,heeft eeneoppervlaktevan 471/: individuën het eene geslachtverrew egdeoverD geogr.mjl en vormt met Mohn,Abro, hand heeftbovenhetandere.Hetaantalejeren,
Runo en eenige andere kleine eilanden een datmen bj één oesteraantreft,bedraagtwel
arrondissement van de provincie Ljiand, eens millioenen;intusschen worden erslechts
m= r bezit tevens een eigen bestuur m eteen bj 10-200/0dervolwasseneoestersgevonden.
adelljken maarschalk aan het hoofd. Zjn De tjd van hetkuitschieten duurtvan Junj
bodem is efen en gedeelteljk metbosch be- t0t Augustus Of September. De ejeren ontgroeid;hj bestaathoofdzakeljk uitleem en wikkelen zich in de schalen, en de kiemen
kalkaarde.Zjne kustishoog en verrjstaan bedekken den baard alseenesljmig-korrelige
denoord-en westzjdemetsteilekalkwanden massa.W anneer de Jongen deze broedplaats
uit de zee.Heteiland wordtbesyroeid door verlaten, zjn zj reeds van kleine schalen

eenige meren en een aantal klelne beken.
Hetklimaat is er gezond en veelzachterdan
op hetnaburige vasteland. Men verbouwt er
verschillende soorten vangranen,vlas,hennep

enz.Depaarden zjn erzeerklein,maartaai.
.
bjna allen t0tdenEsthnischenstam,enzelfs
De inwoners,ruim 50000 in aantal,behooren

ishier en daardenationalekleedingderEsthen
bewu rd gebleven.Men houdt er zich vooral

voorzien en zwemmen door middelvan haar-

tles,die zj uitdegeopende schalen kunnen
schuiven. H0e lang zj rondzwerven enh0e
ver zj zich van hunne geboorteplaats verwjderen,is n0g onbekend.Velen bljven er
echterin de nabjheid,d=randersdeoesterbanken weldra uitgeputzouden wezen.Zoodra
dejongeoesterzich ergenBheeftvastgehecht,
is de tjd der willekeurigeplaatsverandering
voorbt
j.zjvoedenzichmetdezelfstandigheden:
welke hun doorhetwaterw ordenaangebragt?
worden zjdoordenstroom onderzand ofslib
bedolven,dan moetenzjsterven.Daarenboven
is des winters devorstzeergevaarljk voor
hen.O0k hebben zj vjanden ln devisschen,
die hetJonge broedselverslinden,en inkreef-

bezig met landbouw ,veeteelt en visscherj.
De éénige stad op diteiland is Arensburg.
Oesters (Ostreidae) is de naam eener familie van W eekdieren uitde klasse derPlaatkieuwigen (Lamellibranchiata). Zj omvat
schelpdieren met onregelmatige, ongeljke
jchalen, van welke de eene dikkergewelfd
ls, terwjl de andere,d00reen slotband aan ten,krabben,zeesterren enz.,die deKhelpen
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openbreken ofdoorboren.Daardeoestersieder ters een belangrjk voedingsmiddelder kustJaar een rand bj de schelpen voegen, kan bewoners,en in Italië werden omstreekseene
men daardûor hun ouderdom bepalen.Eerstna eeuw vôör den aanvang onzerJaartelling de
veleJaren komen zj t0tvollenwasdom,doch eerste oesterperken aangelegd in de baaivan
hun toestand isafhankeljk van bepaalde0m- Bajae.PlinLusbeschrjfthetspenenvanoesters
standigheden. Men meent, dat zj 10-12 i
n putten ofvjvers,en Petrws @#I!îId,een
J=r pudworden; op 3-t0t 4jarigen ouder- schrjver der 16de eeuw ,verhnalt,dat men
d0m zjn zj geschikt voorden handel.Men sedertonheugeljke tjden aan deBosporusde

vindt er vooralin menigte aan de Engelsche oesters uitzaaide alskoren.Door Edw d III
en Fransche kust,alsmede aan die van N00r- van Engeland werd in 1375 eene wet uitgen
wegentotop65ON.B.DeSleeswjkscheoester- vaardigd, welke verbood, het broedsel van
banken liggen in de wadden aan dehellingen oesters op anderetjden te verzamelen en te
der geulen, waarlangs zich hetwater bj eb verplaatsen dan in Mei. O0k het mesten of
en vloed meteenesnelheidvan11/4de-2Ned. spenen van oesters is van ouds in gebruik.
el in de seconde voortspoedt.De grond is er Men heeftzich echterin onze eeuw vooralin
vrj hard en bestaatuitzand, kleine steenen Engeland daarop toegelegd.Immers men had
en schelpen. Op de meeste van die banken opgem erkt, dat de oesters, in volle zee 0pstaat bj eb,wanneerdenabjgelegenewadden gevischt, smakeljker werden, wanneer zj
droog l
oopen, 11/2-2 Ned.el water, doch eenigen tjdinwatervan geringerzoutgehalte
men vindtergeeneoesterbanken,welkedieper doorbragten,terwjlmentevensvoorraadwilde
gelegen zjn dan op 6-9 Ned.el.In hetge- hebben voor demarlkt.Eene vermaardeplaats
heelkentmen aan dekustvan Sleeswjk 47 voor de oesterteelt is W hitstable,wM r eene
oesterbanken, maar 18 van deze zjn zeer vereeniging eene oppervlakte zeebodem van
schraal bevolkt.De meeste hebben bj eene 10000 Ned.bunders en 120 vaartuigen in gelengtevan 1000 eene breedtevan 100 Ned.el. bruik heeft. Men haalt er de oestersuit zee
De grootste van deze, de Huntje,isechter om ze naar dat oesterperk over te brengen.
dubbel z00 lang en 700-900 Ned.el breed. De oesterperken te oostende zjn vierkante
Op sommigeplaatsen zjn detussehenrnimten bassins ter diepte van Ongeveer 2 Ned.elen
tusschen de banken nietgrooter dan de ban- door sluizen metde zee verbonden.Dewallen
ken zelven. Aan de kust van Holstein heeft zjn met muurwerk ofhout bekleed en de
m en geeneoesterbanken,omdatde bodem der bodem ismetplanken belegd.Dergeljkebaszee aldaar bestaat uit loopzand en vetslib. sinsvindtmen bj Husum.Marennesaanden
Daarentegen heeft men vele oesterbanken in mond der Seudre en het daartegenover gelehetzuideljk gedeeltevandeNoordzee,maar gen La Tremblade leveren uitmuntendeFran-

zj liggen er veelal Op eenediepte van 20 sche oesters;hier zjn de bassinsQ-t0t300
vadem en men houdt de oesters,aldaar ge- L Ned.elgroot.Zj dragen den naam van
vischt,voor minder smakeljk.Aan de kust claires en de oesters ontvangen daarin eene

van Jutland heeftmenoestersrondom Schagen groene kleur.In het saizoen van 1862- 1863
t0t in het Kattegat. Te voren was de Lym- werden te Marennes 600000 en te La Trem-

f
jord er van verstoken,maarna 1825,toen blade Omstreeks231/:millioen oestersafgelezjzichwestwaartsmetdezeevereenigde,heb- verd tegen 3 francsde 100,te zamen 720000
ben de oesters zich 00k dââr gevestigd.Inhet francs;doch in datvan 18:7 en 1868 was dit

Kattegat liggen oesterbanken ten zuidoosten bedrag verminderd tot24000 en 18000,en in
van het Schagerrak, w elke zich zuidwaarts 1869 betaalde men voor het honderdtal8- 9
uitstrekken tot aan het eiland Anholt. De francs. Men heeft zich dan ook bejverd,om
oester vereischtzeewater meteen zoutgehalte door kunstm atige oesterteelt aan die verminvan althans1,70/0,malrgedjthetbest,wan- dering perk te stellen,bepaaldeljk door het
neer dit gehalte 2-30/o bedraagt.De voor- beveiligen van het jonye broedsel. In het
trefeljksteoestersvindtmen indeNoordzee zoutwatermeer Fusaro bj Napels heeft men
en in den Atlantischen Oceaan op zulkeplaat- reeds lang t0t dat einde takkebossen aan tussen, waar het overtollig zoutgehalte door schen palen uitgespannen touw en opgehangen,
rivierwater wordt opgeheven.O0k in de Mid- W aaraan zich de jongen vastgehechten. De
dellandsche',de Adriatische en de Zwarte Zee hoogleeraar Coste stelde in 1858 aan Napozjn oesters, maar de rjkste banken vindt leon III voor 0D; diehandelwjzein toepasmen aan de kust van Noord-Amerika, in sing te brengen ter vermenigvuldiging der
de Chesapeakbaai,bj Massachusettsen Vir- oesters op de Fransche kust.Ditis geschie;
te St.Brieuc en men zag er dan 00k weldra
ginia.

Deoestervisscherj geschiedtop eenvoudige
wjze. Als de banken bj eb droogvallen,
kan men ze m et de hand oprapen,en w aar
zj dieper liggen, gebruikt men een beugel
met een baggernet of00k weleen sleepnet,
gespannen in een zwaarjzeren raam,aan de
benedenzjdemettandenbezet.Reedsvanouds
echterheeftmen zich nietvergenoegdmethet

detakkebossen meteenemenigteJongeoesters
bedekt:die echterlater wegensde ongunstige
gesteldheid van den grond verloren gingen.

00k bj Toulon en Cettezjn dergeljkeproeven op teleurstelling uitgeloopen. Op andere

plaatsentbepaaldeljk opQaauw hellendestranden,heeft men steenen,pannen,planken en

rjsbossen op den bodem derzeegelegd.Op

vangen van Oesters, maar 00k poglngen aan- het eiland Ré, ten westen van La Rochelle,
gewend om ze te veredelen, te spenen.Im - heeftm en t0t 1865 meerdan 4000vergunninmersalvôlrduizendeJaren vormden de oes- gen aangevraagd t0t den aanleg van oester-
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poeder 00k wel eens aangewend tegen hd
zuur in de maag.
Oeta is de naam eener bergketen in het
n0g geen millioen bedroeg.00k in Arcachon oudeGriekenland,welke zich van den Pindus
volgde men die methode;men bragt 15 mil- oostwaarts uitstrekt, den bergpas van Therlioen oesters van de natuurljke banken der- môpylae vormt en daarna in den Callidromus,
wurt: en verkochtvan 1860- 1865omstreeks Cnemis enz.in zuidoosteljke rigting voort65 millioen,doch o0k dââr is sedert1865 de schrjdt. Dat geberrte, zi
ch verheFende t0t
opbrengst aanmerkeljk verminderd, en in eene hoogte van rulm 1800 Ned.el,draagt
1869 w aren vande2000oesterperlten inFrank- thans den naam van KumaithaofKatavothra,
perken, en men verkocht er in 1861 ruim

11/:en in 1863 ruim 61/:millioen oesters,
waarna hetaantal begon te dalen en in 1869

xjk geen 10 overgebleven.In 0nsVaderland terwjlmenhetgedeelte bj Thermöpylaemet
worden bj Tesselen W ieringen veleoesters dien van Patriotiko bestempelt. Volgens de

gevangen, en de oesterperken in Zeeland, Grieksche mythus werd de Oeta door de reuv00ra1 te Yerseke, waar men dan bodem zen op den Pelion gestaprld,qm denolympus

belegtmetpannen,dieop eigenaardige wjze te bestormen,terwjlH'
erad& (Hercules)bj
met kalk aangestreken zjn,leveren goede dien berg om hetleven kwam ,weshalve hj
uitkomsten.onzestranden zjn daarvoorniet O0k wel Oetaensgenoemd wordt.
overal geschikt. omdat slib het leven der
Oetker (Friedrich), een verdiensteljk
oestersin gevaarbrengt,terwjl0ok defelle Duitsch schrjver en staatsman,geboren den

winters op onze breedte vaak een zeernadee- gden April 1809 te Rehren in het graafschap
ligen invloed hebben.
Schaumburg, studeerde van 1831 t0t 1834 te
Een dozjn oesters weegt gemiddeld 1402 Marburg in de regten,en WaS Van 1838 t0t
Ned.wigtjes en bevat 111,6 Ned.wigtjes 1852advocaatbj hetHooggeregtshofte Cas-

vleesch.Ditbestaatuit80,380/0water,14,010/0
stikst7ofhoudende zelfstandigheid,1,510/ovet,
Q690,0 zout
en en 1,390/0stikstofvrjezelfstanheid.Zjleverenduseengoedvoedingsmiddel,
hoewel hunne waarde a1s zoodanig wegens
het aanzienljk watergehalte niet groot *
1S.
Een dozjn oesters bevathettiende gedeelte
der voeding,welke een werkman op een dag
behoeft.Somtjds zjn oesters vergiftig vool
.
den mensch,doch de oorzaak daarvan is n0g
onbekend.Alleen frissche oesters zjn aangenaam van smaak, zoodat men het vervoer
zooveelmogeljk moetbespoedigen.Toch ver-

sel.Hj werdin laatstgenoemdjaarop wederregteljke wjze van die betrekking beroofd,
maar in 1866 in zjnewaardigheid hersteld.
Hj bemoeide zich echter nietwedermetde
practjk. Sedert 1842 was hj werkzaam op

letterkundig gebied, redigeerde eerst de
Salon'
' en stlchtte in 1848 de pNeuhessische
Zeitung''. Om deze te onderdrukken, werd

hi
j in 1850 zonder verhoor4 weken in den

kerkeropgesloten.Ten einde zich aan verdere

vervolgingen te onttrekken,nam hj in 1851

de wjk naar Helgoland,waarhj t0t 1854,
en toen naar België,waarhj t0t1859 verhaaltmen,dat ApLeiw,
% pit Rome oesters ver- toefde. Hj schreef inmiddels: rllelgoland.

zonden heeft naar keizer Trajanus,die zich Schilderungen und Erörterungen (1855)'', in Perzië bevond. Onze Zeeuwsche oesters Helgoland, Sonette (1857)''
,- pDe Vlaemgaan in menigte metdenspoortreinnaarBrus- sche tael
strjd (1857)''
,- rBelgische Studien
sel,Parjsenz.UitAmerika komen voortsin (1876)7', - en rLebenserinnerungen (1877)''.
grooten getale blikken bussen metgekookte In 1859 werdhj redacteurvan de nHessische
oesters. Voor den handel in Europa zjn de Morgenzeitung''.Reedsvan 1848 t0t 1850 was
oesters van de Noordzee en van het Kanaal hj lid geweestvan den H essischen Landdag
1862
a1szoodanigherkozen.Voorts
hetbelangrjkst.SchotscheenIerscheoesters, en werd
hjinill
1867
lid van den Rtlksdag van
te voren vermaard,zjn zeldzamergeworden, werd
terwjl de oesterteelt in België (Oostende), den Noord-Duitschen Bond 8n van hetHuis
Nederland (ZeelandljSleeswjk, Jutland en van Afgevaardigden in Pruissen en in 1871
Noorwegen is toegenomen.Zeergezochtzjn lid van den Duitschen Rjksdag.FransdeCort
voorts de oesters van Triësten Venetië.De gaf in het PNederlandsch Muséum (Gent,

BosporusvoorzietTurkjëendeKrim Rusland 1877)''een verslag vandenlevensloopvandien

van die weekdieren.Hetverbruik van oesters staatsman, alsmede van het merkwaardig
iszeergroot;men nuttigdete Parjsin 1836 werk:rBelgische Studien''.
omstreeks 63 millioen en in 1863 nagenoeg
Oettingen , een sedert 1806 opgeheven
78 millioen oesters.Toch leverden deFransche rjksvorstendom in het voormalig arrondissekusten in 1866 slechts 1676000 oesters,doch m ent Zwaben, tevens een vruchtbaar gew est
in 1867 kwamen te Londen 800 millioen oes- ter grootte van 18 1 geogr.mjl,behoort
ters termarkt.Veelgrooterisechter hetver- thans gedeelteljk t0t het Bejersche district

bruik in Noord-Amerika;hiervormen zjeen Zwaben,gedeelteljk t0tMidden-Franken en
volksvoedsel, - Richmond, Philadelphia, gedeelteljk t0t het W iirtembergsche JagstNew York,Fairhaven,ProvidenceenBaltimore district.De evenzoo genoemde hoofdstad ligt
zjn er dehoofdzetelsvan den oesterhandel, in eerstgem eld gedeelte aan de W örnitz en
en men schat er hetverbruik op 4 milliard. aan den spoorwegj is de zetelvan den prins
De oesterschelpen bestaan uitkoolzuren kalk v@n Oeffïzl-t
/ez-z
s/iefldr.
y,beziteene Latjnsche
en eene stikstofhoudende, in kaliloog onop- schoolen eenige fabrleken,en teltomstreeks
3000
i
nwone
rs
.
losbare zelfstandigheid (conchioline).Gezui-

verd, gekookten flngewreven dienen zj tot
poetB- en t0t tandpoeder, en men heelt dat

Oettingen isdenaam van eenaanzienljk

Duitsch geslacht, hetwelk n0g bloeit in de
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ldnen Oettinqen-nplelberg en Oettingen-Waller- nieuw hetreedsvroegerdoorhem in bescherdfeil.Het Btamtafvan de hertogen van Zwa- ming genomen regtderStanden,om vrjeljk
ben en was sedertde 13de eeuw in hetbezit te beschikken over de bespaarde gelden,en
van het graafschap oettingen.Eerstgenoemde werd wegens de belegening:welke hj desljn werd in 1734 in den vorstenstand opge- wege ondervond van den mlnister r04 Abel,
nomen,en laatstgemelde verkreeq in 1774 de met dezen in een tweegevecht gewikkeld.
dat hj zich op den Landdagvan 1845rjksvorsteljke waardiyheid en ln 1808 het Na
opperhofmeestersambtln Bejerena1sleengoed 1846 met kracht had verzettegen de Ultravan de Kroon. De tegenwoordige vorst ron montaansche partj,werd hj in den daarop
O:f1.t
y4.&
91Jù:r# is KavlOffp,erfeljk Bei- volgenden Zomer als buitengewoon gezant
Jersch rjksraad en geborenden 14denJanuarj naar Parjs gezonden,maar keerde na den
1815,- en deteqenwoordigevorstvon Oet- va1 van het ministêrie utbel in hetvoorjaar
flpezl-Wallerstein ls Karl Friet
srïc/z Krayt Van 1847 naar Alûnchen terug en vormde er
frz2:f Notger, geboren den 16den September met z?erks een nieuw bewind, door zjne
1840.De merkwaardigste telg van ditgeslacht tegenstanders het Lola-Kabinet,geheeten.Hj
w as:
nam daarin het ministérie 0p zich van het
Lwdwig frl'/ Ernst,vorstvon Odffip.
t
ys- Koninkljk Huis,van Buiten-en BinnenlandWallerstein,geborenden 3lstenJanuarj 1791. sche Zaken ten behoeve van onderwjs en
In 1802 werd hj opvolger van zjn vader eeredienst. In de woelige dagen van Maart
onder de voogdjschap zjner moeder, eene 1848 bezigdehjmetgoedgevolgzjninvloed,
dochter van hertog Willtelm ep4 Wiirtemberg, om den Monarch t0tinschikkeljkheid tebeen weigerde in 1806 in Fransche dienstte wegen;deKoninkljkeproclamatievan8Maart
treden, zoodat zjn vorstendom Opgeheven was door hem onderteekend.IntusBchen ontwerd.Hj studeerdeteLandshut,inzonderheid ving hj reeds den 12den Maartzjn ontslag.
onder de leiding van Savqqny,en werd ver- In 1849 legdehjhetambtvanopperhofmeester
volgens opperhofmeester van de Kroon en der Kroon neder en zag zich toen benoemd
rjksraad in Bejeren.In 1812 aanvaarddehj tot 1id der Kamer van Afgevaardigden,waar
hetbeheervan zjne goederen en verzamelde hjt0tdewoordvoerdersdexoppositlebehoorde,
vele middeneeuwsche harnassen en w apens, totdat de treurige toestand zjner geldeljke
beschilderde glazen1munten en snjwerk en middelen hem in 1862 noodzaakte,het openvooral schilderjen,die itl 1828 grootendeels baar leven vaarwelte zeggen.Nadathj geill het bezit zjn gekomen van Lodewl
jk I2 ruimen tjd voor schuld in gjzeling wasgekoning van Bejeren.In 1813 bestuurdehj weest,vertrok hjnaarZwitserland,waarhj
de volkswapening in Zwaben,Zuid-Franken zich bj Liizern vestigdeen den 22stenJunj
en een gedeelte van oud-Bejeren.Metzjne 1870 overleed.
staatkundige werkzaamheid maakte hj een
Oettinyer (Eduard Maria),een verdienaanvang op den W iirtembergschen Landdag, steljk Dmtsch schrjver,geboren teBreslau
waar hj de invoering der grondwet bevor- den 19den November 1808,was een zoon van
derde.Nietminderjverde hj voordeconsti- Israëlietische ouders, maar ging over t0tde
tutionéle beginselen bj het ontwerpen der R.KatholiekeKerk,waseenigeJaren werkgrondwet in Bejeren. Op den Landdag van zaam te W eenen aan de pTheaterzeitung''
1822 steldehjonbeschroomddegebrekender van Böl
gerle,stichtte in 1829 te Berljn het
bureaucratie ten toon,maarhaaldezich daar- humoristisch-satyriek blad rEulenspiegel''en,

door de vjandschap op den hals der heerschende partj,zoodatde regéring hem ,toen
hj in 1823 met de dochter van een tuinopzigter in het huweljk trad en derhalve zt
l
'n
titel aan zjn Jongeren broeder I'
riedricl
tafstond,van zjn opperhofmeestersambten van
zjn xetelin de Kamer beroofde.Koning Lod-# herstelde hem echter in 1825 in die
waardigheden.Nadathj voortsOp den Land-

nadat dit onderdrukt was, in 1830 hettjdschrift pFigaro'', hetwelk htjtût 1839 voortzette, en daarop te H am burg den rArgus''

waarop hj naar W eenen terugkeerde.Zoowel
hier als te Miinchen werd hj verbannen,
zoodat ht
j eerst naar Manheim en vervolgens
naar Leipzig vertrok: waar hj van 18421852 den rcharivarl'' en van 1843- 1849
den pNarrenalmanach'' in het lichtdeed ver

dag van 1828 t0t het aannemen der m eeste

schjnen.In 1852 ginqhj naarParjs,voorts
wetsontwerpen had medegewerkt: werd hj naar Brussel en vestlgde zich na vele omdoregêringspresidentte Augsburg en ln 1831mi- lingen in 1860teBlasewitzbjDresden,waar
nistervan BinnenlandscheZaken.Hjtradop hj den Q6stenlunj 1872overleed.Hj leverde

m et een liberaal proqramma,maar zjn be- een groot aantal romans en novellen, van
heer beantvzoordde nlet aan de hierdoor 0p- welke wj noemen: pEau de mille ieurs
gewekte verwachtingen.Op den Landdag Van (1835,2dln)'',- pDerRingdesNostradamus

1837 kwam hj in botsing metden minister (1838, 3 d1nq 4de druk, 1872)'' - ponkel
Zebra (1843- 1844,7 dln;2de druk,1846,
gelden en ontving zjn ontslag.Terstond be- 2 dlnl''' - pRossini (1847! 2 dln)'', dankte hj o0k voor de betrekkingen van SophieArnould (1847,2dln),,- ppotsdam
Btaatsraad,commissaris-generaalen regérings- und Sanssoud (1848, 3 dln)''
, - rKönig
president, zond alzjneridderorden terug en Jerome Napoleon und sein Capri (1852, 3
behield slechts zjn ambtalsopperhofmeester dln;2dedruk,1861,8dln)'',- pDerDolchj
der Kroon en zjn zetelin den Rjksraad.Op oder Robespierre und seine Zeitgenossen
;en Landdag van 1840 verdedigde htl op (18505 3de t
lruk, 1861)''
, - pDie nordisehe

van Financiën over debestedingderbespaarde
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Semiramis (1863, 6 d1n)'', - en pGrsfn
Kielmansegge(1864,4dln)''.00k leverdehj:
Archiveshistoriques(1841)'',- nBibliotheca
Schahiludii(1834)'',- plconographiaMariana
(1852)'',- pBibliographiebiographiqtle(1850;
2de druk;1854)'',- pGeschichte des dënischen Hofs v0n Christian VIII bis Friedrich
VII (1857- 1859, 8 dlnl'', - en rMoniteur
desdates(1866-1868j6 dlnl''

ontstaan, wier water eene warmte heeft van

bjna 34OC.Devoornaamste bron bevatveel
koolzuur, en haar water wordt gedronken
en uitwendig t0t baden gebezigd.De lucht
is er fxisch,zuiver en niet zeer droog.

Ofanto (Aufdus) is de naam van eene
rivierin hetzuidenvanItalië.Zjontspringtten

oosten van den Monte Marano in de provinde
Avellino, stroonat noordoostwaarts door de
Oetzthal is de n= m van een vermaard provincie Foggia, neemt de wateren 0P
Alpendal in Tyrol. Het is na het Zillerthal der Olivento en Loccone en Btort na een
het grootste zjdal van de Inn. heeft eene 100p van 100 Ned.mj1tennoordwesten van
lengte van 60 Ned.mjlen wordtdoorkron- Barletta zich uit in de Adriatische Zee.
keld van deOetz,welke zich boven Haiming
O'Farill,een Spaanschkrjgsman,gesprouitstort in de Inn. Men ziet er prachtige ten uit een Iersch geslacht en geboren te
landschappen met eene gestadige afwisseling Havana den Qzsten Januarj 1754,ontving
van ruime dalkommen en enge rotskloven, zjne opleiding in Frankrjk,tradin Spaan-

metgroote gletschersentalrjkewatervallen. sche krjgsdiensten nam deelaan de belege-

De dalterrassen van oetz,Umhausen,Len- ring van Mahon en Gibraltar. In 17:3 en
genfeld en Sölden volgen in de rigting van 1794 streed hj tegen de Franschen in de
het noorden naar het zuiden op elkander, westeljkePyreneeën en rukte in denveldtogt
totdat bj Zwieselstein het da1zich in 2 tak- van 1795 voorwaarts t0t Perpknan.Naden
ken verdeelt, die naar de dorpen Vent en Vrede van Basel belastte KarelIV hem met
Gurgl worden genoemd.Die dorpen zjn de de regeling der grenzen in de Pyreneeën en
hoogst gelegene in 0ns werelddeel. Het be- benoemde hem in 1798 t0tgezantteBerljn.
nedengedeelte van hetOetzthaliszeervrucht- Ten tjdevan Ferdinand VIIwerdhj minisbaar; men verbouwter uitmuntend vlas,be- ter van 00rl0g, en toen de Koning naar
nevens maïs en graan. Verder naar boven Bayonnevertrok,bleefhj achtera1slid van
omstreeks 6000 in de regéringsjunta. onder Josepk Wpzllwefe
houden de inwoners
Mntal- zich nagenoeg uitsluitend bezigmet belastte hj zich weder metde portefeuille
de veeteelt.De Oetzthaler Alpen vormen het van 00r10g en werd deswege na den teruggrootste gebergte der Midden-Alpen in Tyrol; keer van Ikrdinand, als schuldig aan hoog-

zj beslaaneeneoppervlaktevan 75 1 geogr. verraad, ter dood veroordeeld. Hj moest
mjl,van welkemeerdan l/astemetgletschers alzoo,terwjlzjnegoederen werdenverbeurd
isbedekt.MenverdeeltdezeAlpenin 3groepen, verklaard, na trouwe dienstvan eene halve
nameljk: De oetzthaler groep,ten westen, eeuw de wjk nemen naar Parjs,waarhj
metden W ildspitze(3776Ned.elh00g),den de
n 19denJulj 1831overleed.Gewigtig voor
W eiszkugel(3742 Ned.elhoog)en den Simi- de geschiedenis der Spaansehe om wenteling
laun (3600 Ned.elh00g),- deStubayergroep, is de door hem en zjn vriend Azanza uitgeverder oostwaarts,metden Zuckerhiitl(3508 #evene rMemoria sobre 1os hechos que
Ned.elh00g),den StubayerW ildspitze(3492 Justiqcan su conducta politica desde marzo
Ned. el hoog), voorts met80 gletsehers,- 1808 hastaapril1814 (1815)''.
en de Sarnthaler groep, ten zuiden van de
Ofen ,in het Hongaarsch Bnda,de hoofdbeide voorgaande,met den Iinger(2553Ned. stad van Hongarje, is sedert 1873 methet
el hoog), den Sarner Scharte (2502 Ned.el Op den tegenoverliggenden oevervan deDonau
hoog)en den Hornkypf(2458 Ned.elh00g). verrjzendPesth t0téénegemeenteonderden
Oeververdedlglng (De) heeft plaats naam van Buda-pesth vereenigd. Zie onder
langs kusten ofrivieren,ten einde een inval Pesth. De stad Ofen ontstond uit eene
van den vjand aan die zjden af teweren. Romeinsche kolonie en was daarna de zetel
Men bezigtdaartoe forten,welke op de meest
bedreigde punten worden aangelegd,torpedo's
welke men vooral in de riviermonden laat
zinken, en eene v100t van gepantserde schepen en kanonneerbooten. 00k de W aterstaat
bezigthet woord oeververdediging,om daardoor het beveiligen der aan zee ofaan rivie-

van Attila en van Arpad. Men meent,dat

zj haren naam ontvangen heeft van een
aldaar aanwezigen kalkoven (in het Latjn
buda)Ofvan dewarme baden,dieerdampen
als een rofen (kagchell''.W eldra wasdeze
stad groot en rjk,zoodat zj algemeen a1s
de hoofdstad van het koningrjk Hongarje

ren gelegene landen doormiddelvan djken werd beschouwd. In 1279 is er reedseens
enz.aan te duiden.
concilie gehouden,en koning Stlfanushield
Oeynhausen,een stadjemetruim 2000 nu en dan zjn verbljfteOfen,alstoen Buinwoners in het Pruissische arrondissement davar geheeten, doch eerstLodewnk Ikoos
Minden, ligtaan de 57erra,niet ver van de haar in 1351 t0t zjne vaste verbljfplaats.
?laats,waar deze zich uitstortin de W eser, Het oude kasteel w erd door M atthâas Corln een bekoorljk dal,52 Ned.elboven (1e vinusvernieuvvd,doch devermaardeboekerj,
oppervlakte der Zee 0n aan den SPOOI'WOg door hena bjeengebragt, in 1626 door de
van Keulen naarMinden.Men heefter eenige

Turksche veroveraars ver#:oest. Soliman

fabriekenen eenezoutziederj,maarhetstad'
le stond Ofen af aan Jokan Zapolyajwoiwode
is bepaaldeljk merkwaardig aIsbadplaats.ir van Siebenbirgen, dien hj t0t schatpligtig
zjn nameljk in 1758 door boring bronnen koning van Hongarje had benoemd.FerdL-
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nand J, koning van Hongarje,verdreefwel der zuchten (
P0nt des Souyirsl'' - De
is waar Zapol
yain 1527,maark
%alLman her- schoone vrouwen van Georgie''1 - en pDe
overde ofen ln 1529, waarna de stad 157 schoone Helena'' huldigen te zeer den dubJaren in handen der Turken bleef,hoewel belzinnigen geest der demi-monde,om ze t0e

zj vele malen doorde Keizerljken belegerd
werd.Eindeljk veroverden dezehaarin 1686
onder K arelvan ZofFlczrl-t
/ezl,en zj werd bj
die gelegenheid geplunderd en verbrand.Na
dien tjd bleef zj steeds in hetbezit van
oostenrjk.IndenHongaarsehenomwentelingsoorlog (1849) werd zj door Göryeistormen-

te juichen. Daarenboven leverde hj: pDe

de oostenrjkers.

handelwjze staat dustegenoverdedefenniere

beide blinden'' -.pBataclan''- rpepito'',Dragonette'' - Croquefer'' - De roos
van St.Fleur';- rDe Dame
sdelaHalle''')Blaauwbaard',- rGalatea,,,- rDe Groothertogin van Gerolstein'' enz.

OFensiefofaanvallenderwqzegaatmenin

derhand ingenomen, maar niet lang daarna, dekrjgsdiensttewerk,wanneermenteland
na den aftogt der Hongaren,door de Russen of'ter zee den vjand in hetopen veld ofin
bezet, die haar wederom overleverden aan zjne versterkingen aantast. Eene oFensieve

OFenbach , eene stad in de Hessische ofrerdedigende houding,welkemen aanneemt
provincie Starkenburg aan de Main en aan door den vjand afte wachten.De eerste
den spoorweg, 6 Ned.mj1ten oosten van ofensieve daad eener oorlogvoerende mogendFrankfort aan de Main gelegen,is met deze heid ishetinvallen in hetlandvandenvjand.

stad door een afzonderljken spoorweg ver. Hetgrootevoordeelvanden aanvallerisdaarin
bonden, heeft eene brug over de rivier,en gelegen, dat de tegenstander zich naarzjn
is de residentie van den vorst ran JddzdJzIr#Ofenbacl
t-lirstein,die ereen paleis en een
0ud kasteelbezit-Zj isregelmatig gebotlwd,
beeft5 kerken,eenesynagoge onderscheidene
scholen en genootschappen en ruim 26000

plan moetvoegen.Trouwens wie zich in het
bezit gevoelt van eene voldoende magt,aar-

zeltook nooit,om bj gtlnstigeomstandigheden t0tden aanval over te gaan.

OFer of oferande (oblatio, sacrifcium)
inwoners (1870). Men vindt er een groot noemt men in het algemeen gaven,w elkeuit
aantalbloejendefabrieken en een levendigen dankbaarheid Ofter verzoening aan eenegodhandel, die door de riviervaart en de spoor- heid worden aangeboden.Hetdenkbeeld,dat
wegen sterk wordt bevorderd. - offenbach de godheidbehoefteheeftaan stoFeljkev00rvindt men reeds in oirkonden van hetjaar w erpen, de trap van ontwikkeling, waarop
9;0 vermeld. In 1257 vervielde stad aan de
heeren rpl l'alkenstein in den Taunus, in
1349 aan de heeren ran Sayn en de graven
von Jt
vdzllsf
r.ç-.f'#dizl.çezl,in 1486 aan het Htlis
Isenbnry, en in 1816 aan Hessen-Darmstadt.
De plaats bleefechtervan weinigbelang,totdat de vorsten ran fdez/ùfxz.
/in 1685 derwaarts
.t

de oFeraars zich bevonden,hun toestand en

levenswjs,alsmedede gesteldheid dervoortbrengselen van hun bodem ,- dit alles be-

jaalde den aard van het ofer.Herders en

Jagersbragten dierenten oFe1*,enlandbouwers

vruchten en brood.DejongsteOnderzoekingen

op hetgebiedderpslchologischevolkenkunde

trokken en Fransche vlugtelingen erdenj- hebben het waarschpnljk gemaakt,dat het
verheid deden ontwaken.Zj begon evenwel denkbeeldvan OFersofoFeranden inhetalgeeerstregttebloejen na 1828,toenhetgroot- meen afkomstig is van de dienst derschlmhertogdom Hessen zich aansloot aan het T01- men (manes),daarmen zelf
st0tin hetsteenverbond.
tjdperk sporen vindtvan ofers aan de afge-

OFenbach (Jacques), een Fransch componist, geboren te Keulen den 17den Junj
1819,ontving zjne opleiding aan hetConservatoire te Parjs, verwierf spoedig roem als
violoncellist, vertoefde daarna eenige Jaren
in Duitschland en zag zich na zjn terugkeer
te Partjs t0t kapelmeester in het Théâtre
Français benoemd.In 1855 nam hj hetbe-

storvenen. Daar men deze aanschouwde in
den droom , kwam m en tot het besluit, dat

onderneming varen,om zich uitsluitendaan de

in den vorm van rook naar den zetel der

eompositie te wjden.Van zjnetalrjkeoperettesnoemen wj:rDeverloving bjdelantaren''- plletmeislevanElizondo''- pHetlied
van Fortunio'' - en pMjnheeren mevrouw

goden tedoen oprjzen.Z0oontstondmethet
brandoler hetdenkbeeld van een afzonderlj-

zj,schoon ineenanderentoestandjbjvoortduring leefden, zoodat men spjs en drank
naar hunne begraafplaatsen bragt.M en begroef
metden doode zjne wapens,ja,pen offerde
zjn strjdros en zelfs zjne slaven en zjne
echtgenoote, opdat hj aan de overzjde des
stuur op zich der rBoufes parisiennes'' en grafs niet verstoken z0u w ezen van hunne
slaagde hierbj z0ouitmuntend!dathj reeds hulp.Bj toenemende ontwikkeling van het
na e'én Jaar zjn schouwburg ln deChamps godsbegrip, veelaluit de dienst derafgestorElisées met een veelgrootergebouw,name- venen ontstaan, bragt men desgeljks oFer:
1jk de Salle Comte ln dePassageChoiseul aan de goden. Voorts werd weldra het vuur
verwisselen moest. Later bezocht hj met als eene kosteljke gave des hemels bezjn troep meermalen deFranscheprovinciën, schotlwd,a1s een bode der goden en dus 00k
Engeland en eenige steden van Duitschland, bj uitnemendheid geschikt,Om de voorhen
maarbj zjn terugkeerteParjsliethj deze bestem de gaven te ontvangen,te verteren en
ken god,dool'de Toeraniërs Silik-a
H oeloekli,
door de Indiërs Aynien door de Perzen M L-

Denis'' waarin het niet aan het lachwek- f/
lrcf.
sgeheeten.DezestoFeljke oFersuithet
kende ontbreekt. De meesten echter,zooals: planten-en dierenrjk,Ja,zelfsvanmenschen,
norpheus in de onderwereld'
') - pDe Brug ontvingen meer en meer eene symbolischebe-
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teekenis.De keur der eerstel
inqen van den
oogst en der reinste dieren vervlelten voordeele der priesters, daar men alspoedig de
minstbruikbaredeelen,bjv.deingewandent
ten oFer bragt en van de overige oFermaal-

Moester eene algemeene boete en verzoening
noodig wezen, dan werd het oferdier ver-

brand.- De Grieken bragten hoofdzakeljk
spjsofers;brandoFerswareno0kinlaterentjd

weinig in zwang.Indedagen van Komerltsont-

tjdenaanrigtte.Uithetbrandoferontwikkelde vingen bjelkenmaaltjddegodenhundeel.Bj
zich het n0g meer symbolische reukoFer, plegtigegelegenhedenbragtenzjopenbareoferwaarbj specerjen deplaatsvan spjzen ver- anden,en de eerste van deze was aan Hestia
vingen; het is n0g altjd in gebruik in de (Vesta)gewjd.Vöôrdatmenhetdierslagtte,
R.Katholieke Kerk.Eerstna een lang tjd- sneed men het de haren van hetvoorhoofd,
verloop verdwenen de menschen-olers,waar- wierp deze in het vuur en bestrooidehetoFer
t0evooralgevangenevjandenenvreemdelingen metgerstenmeel.Methetbloed besproeidemen
werden gebezigd.Israëlieten? Grieken enR0- het altaar.Daarop verbrandde men de beenmeinen keerden,terverzoenlng vandentggrn deren en devleezige deelenderdjen,waarbj

dergoden,telkensterugt0tdieonmenseheljke reukwerken en wjn werdengeplengd,terwjl
plegtigheid van vroeger dagen, waarop de men de lever,hetharten de longen roostte
oFeranden vanAbraltam ,Jephtaen Ayamemnon en nuttigde.Eindeljk werd detong van het
enz.0ns wjzen.Het langsthield zj stand dier met een plengofer verbrand.Met OFerbj de zonnedienst der Semietische volken anden,vöôrden aanvang van belangrjke0n(Assyriërs, Phoeniciërs, Moabieten, Kanaâ- dernemingen gebragt, waren in den regel
nieten enzl.,diehunneeerstgeborenekinderen voorspellingen doorm iddelvan hetraadplegen
ten oFer bragten aan Baalen M oloeh.OFers der ingewanden verbonden. De plengoFers
Van w eduw en hebben o0k nu n0g plaats in waren bj de Grieken oorspronkeljk drankIndië.Met de klimmende beschaving namen OFers, aan de schimmen der afgestorvenen
o0k de OFeranden toe in aantalen kostbaar- gewjd en door maaltjden gevolgd. De 0n-

heid. De Grieken en Romeinen deden vaak bloedige OFeranden bestonden in deeerstelinhonderd oferdieren slagten, eene hecatombe. gen van den oogst,in kransen,in gebakken
Eene eigenaardige sgort van oFerande vorm- waren enz.- De oferanden der Romeinen
den dewj-geschenkenendekuischheids-ofers. kwamen met die der Grieken overeen.Aan
De eersten bestonden in wapens,in een ge- degoden oFerde men manneljke,aan de g0deelte van den oorlogsbuit, in kleederen en dinnenvrouweljkedieren,- aandehemelsche
in werktuigen,terwjljongelingenenmaagden goden witte enaandiederonderwereldzwarte.

hunne haarlokken,dichtersen wjsgeeren de Bj den aanvangvan hetoferwerdstiltegevoortbrengselen van hunnengeestaandegoden boden, en wjn, wierook en meelmetzout
wjdden. De kuischheidsoFers waren daarin (mola :cI,
:# tusschen dehprensvan hetdier
gelegen,dat maagden door het prjs geven gestrooid.Degodenontvingendeelenderedele
harer kuischheid eene den goden welgevallige lngewanden, stukles van de heup, van den
daad m eenden te volbrengen. Dit geschiedde staart en van het gier, welke met wierook ,
te Babylon in de dienstvan M ylitta,in Per- zout en wjn vermengd en daarna verband
zië in die van A naitis, op Cyprus in den w erden. Eigenaardig w aren te Rome de g0tempelvan Aphrôdite (Venus)en in die van denmaaltjden(lectisternia);naeenezegepraal
Phoenicië in de dienstvan Astarte.
nameljk werden de altaren metspjzen beM et betrekking t0t verschillende volken dekt en de beelden der goden er omheen
vermelden wj omtrent de oferanden hetv0l- geplaatst.Voortshadmenerdersuovetaurilia'',
gende: M ozes verpligtte in zl
jne oFerwetten daarin bestaande dat telkens na vjfJaar een
hetIsraëlietischevolk,om zuivere,smettelooze zwjn,een schaap en een sti
er (sus,ovis,
huisdieren en vruchten Jehora aan te bieden, taurus, vandaar de naam)rondom de volksten teeken van onderwerping en boete. D it vergadering geleid en daarna geoFerd werden.
moest in den voorhofdestempelsgeschieden; MenschenoFers kwamen in den eersten tjd
intusschen bragt men 00k oFers op de heu- der Republiek jaarljk:voor;welwerden zj
veltoppen, en men kende in het rjk van later door den Senaat verboden, maar zj
Israëlgeenewetteljke oFerplaatz.Iedermoest hadden zelfsn0gplaatsindentjdderCaesars;
u deed 300 ridders en senade kosten zjner OFerande dragen,maardie immers Oetarianu.
der openbare oFers werden uit de schatkist torenophetaltaarvanJ'ulinsOledcrslagten,en
des Konings of des Tempelsbestreden. Ge- k%eœtwsTpplwj/l.
smenschen in zee werpen als
s.- O0k deSkandeelteljk waren het dankofers,in runderen eene oFerande aan Neptltnw.
en klein vee bestaande,w aarvan het vetver dinavische en Germaansche volken oierden
brand werd,terwjlde borst-en schouder zoow el menschen alsdieren.D e Zweden rigtstukken aan de priestersten deelvielen,- tenJaarljks3grootenoFerandenaan,nameljk
gedeelteljk ontstonden zj uiteeneopwelling tentjdederherfstnachtevening,inhetmidden
van vroomheid of ter vervulling eener belofte van den w inter en in den aanvang van den
en w aren dan doorgaans van ofermaaltjden zomer. Daarenboven had men om de 9 Jaren
vergezeld,ofhetw aren schuld-en zoenolers. te Upsala een groot zoenoFer, waar negen
M en verdeelde ze in groote en kleine,en de stuks van elk geslacht van dieren w erd aan-

eerstehadden Jaarljksplaatsop den Groûten geboden! en een ander olerfeest, desgeljks

Verzoendag. De priesters besproeiden alsdan om de9Jarenterverzoeninggehouden,bragten
de aanwezigen,ten teeken van hunneverzoe- de D enen aan de godin des doods, doordien
ning metJel
tora,methet bloedderoFeranden. zjinLetbraop Seeland99menschen,alsmede
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paarden, honden, hanen of havikkenjieder hoogleeraar aan het gymnasium te Hamm ,in
van dezet0teen dergeljk aantal,dedensne- 1701 predikant te W esel en in 1708 hoogven. Buitengewone oFeranden werden daar- leeraar aan hetathenaeum teDeventer,ontving
enboven gebragt bj den aanvang van krjgs- in 1733 het emeritaat en overleed den 3lsten
togten,bj hetkiezen van een Koning enbj December 1758.Behalveeen paar rDissertatibegrafenissen. De Germanen,vooralde Che- Ones''zjn van hem verschenen:rExercitatio
rusken,Ubiërs,Marsen,Katten,Cimbrenen philologica exhibens synopticam descriptionem
Herm ondoeren, OFerden m enschen aan den veteris Hierosolimae (1718):',- rExercitatio
hoogsten g0d alleen en op beyaalde dagen, philologica de prima m undi aetate'', en
doch vergenoegden zich voor 'tOverige met Disquisitiotheologicade7'.#2yfzapocalyptico''.

dieren.Het gebruik om krggsgevangenen te
Leonard O#'
dr#lfx,
:, een Nederlandsch geoFeren bleef zelfs n0g in zwang bj volken, schiedkundige en eenzoonvandenvoorgaande.
die het Christendom hadden aangenomen, Hj werd geboren te Hamm den 26stenDezooalsbj deGothen,Herulers,Longobarden cember 1699, studeerde te Deventer en te
en Saksers.- Bj de Galliërs zorgden de Utrecht en werd in .1725 hoogleeraarin de
Druïden voor de offerdienst, en menschen geschi
ederlisen welsprekendheidteLingenen
werden voor de meestwelgevallige oFeranden ln 1728 te Groningen.Hj onderwees erge-

gehouden.Afkodsbeelden,van wilgentakken schiedenis en aardrjkskunde,bekleedde t0t

gevlochten,vulde men metmenschen,om ze driemaal t0e het rectoraat)werd in 1744 bidaarna te verbranden.Men slagttevoortsmis- bliothecaris deracadémie,vierde erhetfeest
dadigers,en a1s deze Ontbraken,0ok slaven, zjner so.
jarige ambtsbediening, werd den
krjgsgevangenen en zelfs vrotlwen en kin- 12den Mei 1799 emeritus, en overleed reeds

deren.Met den gestorvenewerda1sljkoFer den 18denoctoberdaaraanvolgende.Vanzjne
alles verbrand wat hem dierbaar WaS, t0t geschriften noemen wj:pcompendium histoslaven en medgezellen toe. In het algemeen

had men dergeljke gebruiken bj de Finnen,
Esthen,Lj:anders,Pruissen,Letten en Slawen, hoewel de godsvereering bj hen verschillend was.- Bj deNegers,Indianenen
Zuidzee-volken waren m enschenoffers steeds

riae universalis (1751 en later, 2 dln)',-

KCompendium historiae FoederatiBelgii etc.

(1753)'',- qspecilegiorum historico-chronologicorum librltres(1759)'' - en een aantal
nDissertjtiones''.
Om clëel is in hetalgemeen datgene wat

in zwang en zjn er 00k nu n0g uietafge- ambtshalve(exofficiolyeschiedt.EeneOëciëele
schaft. De Mexicanen olerden vaak op e'én tjdi
ng is eene zoodanlge,welke uitgaatvan
dag 20000 menschen.De bewering,reedsdoor hen,die ambtshalve verpligtzjn dle tjding
de profeten desouden VerbondsOp denvoorgrond geschoven,dat de mensch der Godheid
niets kan aanbieden,wat deze niet in overvloed bezit,werd door de Christenen in dien

te geven, zoodat men op de waarheid van
deze volkomen kan vertrouwen. Gaat zulk

eene tjding van den betrokken ambtenaar
uit,zonder dat hj alszoodanig optreedten

zin toegejast,datzjdeJoodscheen Heiden- zieh aan de voorgeschreven vormen bindtj
sche oFeranden verwierpen, terwjlzj den dan noemtmen zeS eielts.
dood van Jezu voorsteldena1seenevolkomene
OG cier is de naam van een bezitter van
voldoening voor des menschen zonden. Dit zoodanigen militairen rang, welke hem bedenkbeeld zoekt men intusschen bj deHei- voegdheid geeft, om over anderen bevel te
denen niet te vergeefs, zooals bljkt uit de voeren.Men onderscheidtoë cieren vanonder-

dienst van Soma bj de Indiërs,van M ithras oëcieren, welke laatsten veelal bj de manbj de Perzen, en van Osiris, Dionys'
l
ts en schappen wordenyerekend,enverdeelteerstBalder. Om dat denkbeeld van zelfopoflbring gemelden in oëcleren (tot en met den rang
sïmbolisch voor te stellen,nuttigden deIn- van kapitein),hoofdofficieren (tot en metden
dlërs den Somadrank,vierden de Christenen rang van kolonel)en Opperoficieren (de hoohet avondmaal en voerde m en het misoFer gere rangen). Bj de marine voeren laatstgein, door de R. Katholieke Kerk 00k thans noem den den titel van nvlagoë cieren''. Ter
nog eene onbloedigeoFerandegenaamd,omdat opleiding vanjonge lieden t0tde betrekking
volgens de leer dier K erk de priester door van Oftlcier heeftmen in 0ns Vaderland eene
de wjding van brood en wjn hetligchaam M ilitaire Academie een Marine-lnstituut en
en bloed van Cltrist'tçs,in de beteekenis der een instructiebataljon.
Israëlietische zoenoFers, nogmaals ten OFer
Ofterdingen (Heinrich von) treedt in

brengt.In het algemeen komen in onzen tjd het eerste gedeeltevan den pstrjd derdichhet branden van wierook en van kaarsen, ters op den Jvartburg''op tegen Waltlter rp>
schenkingen aan kerken en kloosters en der Voyelweide en bezingt den roem van her-

dergeljke vrome gaven ten behoeve der t0g Leopold van Ooq
sfdwrik,terwjl W alther
eeredienst met de oferanden der H eidenen
overeen.

den l0fvandengraafran T/zïirizeelverheft.M et
heto0g op ditgedicht vermeldt H ermann e0l

OFerhaus.Onder dezen naam vermelden Damen, een tjdgenoot van Koenraad t)
J>
W ûrzbury, hem Op loFeltjke wjze naast
wtl:
cltristiaan Gerhard O.#krAcl.
:teen verdien- W olfram en Klinsor von Ungerland.Voor 't
steljk godgeleerde.Hj werdgeborenteHamm overige is weinig van hem bekend,zoodat
den 3osten April 1672,studeerde te Harder- menweleensaan zjngeschiedkundigbestaan
wjk, Utrecht, Franeker en Dordrecht, en getwjfeld heeft.Mmroek echterheeftinzjne
werd in 1696 proponenten in hetzelfdeJaar uitgave van bovenverm eld gedichtzoeken aan
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te toonen, dat het tweede gedeelje hiervan
door hem vervaardigd is.
Ogan is de naa'
m van een landschap op
Sumatra in de residentie Palembang. Het
ligt aan de Ogan en strekt zich zuidwestwaarts uit t0t aan het landschap Semindo?
noordwestwaarts t0t aan de rivier Lam atang
en zuidoostwaarts totaan de rivier Kommering,is in veledistricten verdeeld en telt 185

dorpen met omstreeks 60000 zielen.KOKJ,
peperenrjstschjnen ernietweligtegroejen,
ter&vjl het landschap bjzonder geschikt is

voor de indigo-cultuur.De evenzoo genoemde
rivier i
snade Moesidebelanyrjkstedergeheeleresidentie;zjontspringtlndeLampongs

in dewesteljkekeerkringslanden vanAfrika,
stort zich uit in den Atlantischen Oceaan.
Haar bovenloop (okandia, welligt dezelfde
als de Oeëlle)is n0g onbekend,doch hetis
zeker, dat hare bronnen zich over een groot
gedeelte van Centraal Afrika uitstrekken.

DoorMaroheendeCo-#Yzl:werdzjin1874
bevaren t0t nagenoeg 13O 0.L. van Greenwich en 00k dââr had zj n0g steeds eene
aanmerkeljke grootte.Zjontlastzichineene
delta (9O 0.L. en 10 Z.B.),wier buitenste
armen ongeveer 120 Ned.mtjlvan elkander
verwjderd zjn.Gedeelteljk kronkeltzjdoor
digte, ondoordringbare wouden, gedeelteljk
d
oorhooggelegenejrairieën.Gedurendeharen
benedenloopzendtzponderscheidenetakkenuit

en heet
'
tzeervolkrjkeoevers.
Oggione (Marco de),een vermaardIta- en heeft gemeenschap met 2 meren, Eliva

liaansch historieschilder, geboren te Milaan
in 1470, was een uitstekend leerling van
Leonardo da Fïsc.l en heeft zich vooralbekend gem aaktdoor2 eopieën van hetpAvondmaal'' van laatstgenoemde, ééne in olieverf
voorhetrefectorium derKarthuizers te Pavia
(thans te Londen) en ééne al fresco V00r
het klooster Castellazzo bt
i Milaan. Zjne
doeken zjn beter dan zjne fresco's,hoewel

Ionanga en Eliva Isanga.Zj isa1shetware
bezaald met visschersbooten en kanoe's.Van

Julj t0t September daalt de waterstand zo0

sterk ,datde gebeele rivier in eenigetusschen
zandbanken doorloopende geulen verandert,

n0g na dien tjd wast zj 4 t0t5 Ned.el.
Aan hare oevers wonen talrjke kleine Ne-

gerstammen,die t0t de menscheneters behooren, zooals: de Oroengoe, de Bakalai' de
zjne pDrie aartsengelen'' in het Brera te Okanda en de Osjeba.Hetgebied aan haren
Milaan met grooten l0f vermeld worden.In mond werd in Augustus 1873 door de Fran-

het Louvre te Parjs heeft men van zjne schen onder den sc'
hout-bj-nacht Qwiléo ill

hand eene pHeilige Familie'', en te Milaan bezit genomen,en deze m aken aansjraak op
eene pMadonna op den troon'' en een rJ0- de heersehappj langs de geheele rlvier t0t
hannes''@
aan eenezjrivier,deNgoeniëgenaamd.Lanys
Ogief of q)'
ief, o0k yolf- of rloeill
bt of de ogowé vindt men onderscheidene Europedmaas geheeten, is in de bouwkunst een schefactorjen,inzonderheidvanHamburgsche

ltistband, wiens doorsnede eene S vormt.Is kooplieden,dievandaarkaoetsjoek uitvoeren.
het bovenste gedeelte h0l en het onderste
Ogyges,volgens de Grieksche mythe een
b0l, dan noemt men het een reqten bj 0m- oorspronkeljk ingezeten van Boötip en volgekeerdeverhouding een '
verkeerdogief.Bjge- gensanderen de zoon van BoeötosofPoseLdon,
welven in spitsboogstglnoemtm en de punt- was de eerste koning van Attica en Boeötië.
bogen ook wel ogleven,om datztjeenigzins Gedurende ztin bewind ondstond de groote of
tTvee tegen elkander overstaandeogievenvoor- Ogygische watervloed,waaraan hjmetslechts
stellen.
enkel!anderen ontkwam.
Ogilby (J0hn) ofOgleby,een verdienste- Ohlo (De),eeneNoord-Amerikaanscherivier,
ljk Engelsch schrjver,geboren te Edinburgh is zeer m erkwaardig w egens hare lengte,
den 17den N ovem ber 1600, werd directeur hare bevaarbaarheid en hare even vruchtvan den schouwburg te Dublin en begafzich bare a1s volkrjke oeverlanden en :aag na de
vervolgens naar Londen, alwaar hj zooveel Mississippide belangrjkste stroom der hTergeld bjeenbragt,dat hj zich te Cambridge eenigde Staten worden genoemd.Zj ontstaat
aan de studie k0n wjden.W eldravertaalde uit de Alleghany, welke uit den Staat New

h
j de werken van V'
irplius in Engelsche York komt, en uit de Monongahela, op de
verzen, alsmede de pllias''en de nOdyssee', LaurelMountains in den Staat Virginia ontleverdevoortskaarten,Oorspronkelljke dicht- syringend. Deze beide rivieren vereenigen
stukken,zooals:rrrhe characterofatrooper'', zl
ch bj Pittsburq illhet westeljk gedeelte
rhe
rr

Ephes
ian matron''1 - en r'rhe R0- van Pennsylvaniè, 20; Ned. el boven de
.
oppervlakte der zee.Van dat punt afvolgt
de rivier eene west-zuidwesteljke rigting,
vormt de grenzen tusschen de Staten Ohio,
IndianaenTllinoistennoordenenW est-virginia
'
en Kentucky ten zuiden en stortna eenkron-

man slave',- en eindeljk onderscheidene
w erken in proza, zooals: rHistory and description ofAsia (1673)'',- pHistory ofJapan
(1671):'!- oHistory of Africa (1670)1
m')XHistory of America (1671)'',enz.Hj overleed drn4den September1676.
Ogho (O11ius) is de naam eener xivier
in de Italiaansche provincie Bergamo. Zj
ontspringt aan degrenzen van Tyrolbj den

kelloop van1556Ned.mj1Op89010'W .L.zich

uitin de M ississippi.Dewaterspiegelderrivier

ligtbj haren mond 98 Ned.elbovendeopper-

vlakte derzee,zoodathaar gemiddeld verval
MonteGavio,stroomt door denValCamonica, naauweljks7 Ned.streep op deNed.mjlbevormthet Meervan Iseo,ontvangtdeCherio, draagt.Haarvervalisinhetalgemeen geljkvorStrone, Chiese,Delmona,Mella enz.en ver- mig,en slechts op ééne plaats,bj Iaouisville,
heeft men stroomversnellingen met een va1
eenigtzich bj Scorzarola metde Po.
Ogowé (De)ofOgowai,eenegrooterivier van 7 Ned. el over een afstand van 3 Ned.
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mtjl.Bj hoogen waterstand is dit gedeelte Kleine Miami.In het noorden grenstdeStaat
voor kleine sehepen nietbevaarbaar,terwtjl over eene lengte van 370 Ned.mjlaan het
grootere het vermjden langseen kanaal.De visehrjke Erie-meer,waarin de Maumee,de
breedte der Ohio isgedtlrendeharen beneden- Sandusky,de Culahogi
n en de Chagrin zich

l00p gemiddeld 730 Ned.el,doch aan haren uitstorten. Het kllmaat is erin hetalgemeen
mond 823 Ned. e1. Haar waterstand is zeer niet nadeelig voor de gezondheid, maarop

veranderljk; zj rjst we1eens 3l
/c Ned.el verrena nietoveralgeljk.In hetnoordeljk

in één nacht. Die waterstand is het hoogst gedeeltebljftdesneeuw vaak wekenaaneen
in Maarten hetlaagstin Julj en Augustus, liggen,'tgeen inhetzuideljkgedeeltesleehts
zoodatin laatstgenoemde maanden de scheep- zelden plaats heeft. De zomer is er vaak

vaartdikwjlsmetbelemmerende zandbanken droog en warm ,doch in MeienzelfsinJunj
te worstelen heeft. Daarenboven wordt deze kom en 01
*dikwjlsnachtvorsten voor,welke
deswintersgewoonljkeenigewekengeschorst schadeljk zjn voorden oogst.TeCincinnati
door drjfjs.Het verschiltusschen hoog en heeft men een gemiddelden jaarljkschen
laag water is doorgaans niet grooter dan 9 warmtegraad van 120,
4 C. en te Mariëtta,
Ned.el,doch ook weleensdubbelz00 groot. werden in den 100p van 28jaren uitersten
Van de beide reeds genoemde bronrivieren is waargenomen van - 30O en + 38OC.,ter-

de Alleghany de belangrjkste en voorkleine wj1erjaarljks90 Ned.duim regen valt.De
booten t0t aan Olean in den StaatNew York grond iserbjkans overalvruchtbaaren z00
bevaarbaar;opdeMonongahelastoomengroote niet voor den landbouw , dan toch voorde
booten tegen den stroom op t0t aan Browns- veeteelt geschikt. Het vruchtbaarst zjn de
ville,en kleine booten n0g veelverder.D e Bottom lands''ofslibgronden aanderivieren,
Ohio heeft een groot aantal zjrivieren,.en vooralaan de Sdoto en de Groote en Kleine
hare belangrjkste oeversteden zjn Pittsburg Miami. Onder den ploeg waren er in 1813
met Alleqhany City,Wheeling,Portsmouth, ruim 31/'4de millioen Ned. bunder;voorts had
Cindnnatl en Loulsville. Haar stroomgebied men ertoen bjna 2 millioen bunder weiland
heeft eene uitgebreidheid van 8852 I
n geogr. en ruim 1% millioen bunderbosch.De bemjl,en zjlevertaandeMississippigemlddeld langrjkstevoortbrengselenzjner:maïs,tarwq
4475teerling-ellen(Ned.lwaterindeseconde.- haver, gerst, rogge, boekweit, aardappels,
Het ohio-Eriekanaal verbindt Portsmouth tabak,soryhum ,bataten en vlas,en 0ok de
aan de Ohio metCleveland aan het Eriemeer, ooftbouw ls er van veel belang. In hetgunis 121/: Ned. el breed, 11/: Ned.eldiep en stigejaar 1872 oogstte men er 8850000 Ned.
mud appels en 150000 Ned. mud perziken.
hee
Oh
ftj52sluizen.
lo, een van de westeljke Staten der De wjngaarden beslaan er omstreeks 8000
Noord-Amerikaansche Unie, ligt tusschen Ned. bunder en leverden in 1873 omstreeks
38027'- 41057/ N.B.en 80034'
- 84049'W .L. 937000 Ned.kan wjn. De wouden geven
van Greenwich,grenst in hetnoorden aanMi- er behalve timmerhout eene groote hoeveelchigan en hetEriemeer!inhetoostenaanPenn- heid ahûrnsuiker. Zeer belangrjk is erook
sylvaniëen W est-virglnia,in hetzuiden aan de veeteelt4 in 1814 telde men er 738000
dltlaatsteen aan Kentucky eninhetwesten paarden,22000 muildieren,382000 runderen,
aan Indiana,en teltop bjna 1880 D geogr. 778500 melkkoejen, 41
/2 millioen schapen,
mjl ruim 2665000 inwoners,waaronderzich ruim 2 millioellzwjnen en 181000 honden;
63000 kleurlingen en 372000 buitenlandersj

die in den loop van laatstgenoemd Jaar ruim

vooralD uitschers,bevinden.Debodem vandezen 35000 schapen om het leven bragten. M en
Staatvormteene iaatlw westwaarts hellende, m aakt er veel boter en kaas. en in 1876

gedeelteljkgolvendevlakte,welkebjhetErie- werden er bjna 823000 zwjnen geslagten

meerhier en daarmetsteilewandenterhoogte
van 230 Ned.elnaarhetwaterafdaalten zuidoostwaarts aan de Ohio heuvelachtig wordt.
Het hoogste punt van den Staat ligt op een
landrug, welke de w ateren, die zich naar
het Eriemeer spoeden, van het stroomgebied
der Ohio scheidt, doch 0ok die landrug bereikt slechts eene hoogte van 470 Ned. e1,

ingezouten. Voorts wordt er veel visch ge-

vangen,en de mjnontginning leverterveel
steenkolen en jzer,alsmede zout,petroleum,

gips, kalk, potklei en bouwsteen. In den

Jongsten tjd heeft 00k de fabrieknjverheid
er zich krachtig ontwikkeld.Reedsin 1870
waren er bjna 23000 fabrieken metmeerdan

137000 arbeiders.De handelwordter bevor-

terwjl het laagste gedeelte van den Staat derd doorspoorwegen (17240 Ned.mjlalengte)
122 Ned. el boven de oppervlakte der zee en kanalen (1282 Ned.mj1lengte).Deeerste
gelegen is. ln het middengedeelte van Ohio spoorweg werd er geopend in 1842, en de
vindtm en vruchtbare prairieën,en hetoverig merkwaardigste kanalen zjn er het Ohiogedeelte was n0g in den aanvang dezer eeuw Eriekanaal van Portsmouth naar Cleveland
metmaagdeljkewouden bedekt,waarin zich en het Miami-kanaalvan ToledoaanhetErie-

eike- en iepeboom en, populieren, linde-y
beuke- en berkeboomen enz. verhieven.
Deze Staat is voorts mildbesproeid.DeOhi0rivier vormt er over eene lengte van 698

meer naar Cindnnatiaan de Ohio. De Staat

Ned.el de oosteljke en ztlideljkegrenzen.
T0t hare zjrivieren, die in hetoosten ontspringen,behooren deMuskingum (totDresden bevMrbaar), de Sdoto en deGrooteen

voorts de geld- en wisselbanken.Men had er
in 1874 omstreeks 14350 volksscholen met

Ohio bezatin 1876eenqrootaantalschepen,

nameljk 587 op hetErlemeeren 193 op de
Ohio en harezjrivieren.Zeertalrjk zjn er

21664 onderwjzersen ruim 683000leerlingen,

alsmede 412 hoogere scholen met 711 onder-
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wjzersen ruim 24000 leerlingen.Onderdeze en wjdde zich daarna te Miinchen aan de
laatsten bevinden zich 26 universiteiten en bouwkunst.In 1815 ging hj naarItalië,werd

collèges,44 académiën, 12 godgeleerde semi- i
n 1820 opzigter op den bouw van de Glypnaria, 3 regtsgeleerde en 11 geneeskundige totheek te Mùnchen,laterycivilbauinspedor'',

scholen. De jaarljksche uitgaven voor het in 1835 Koninkljk regérlngs- en bouwraad,
onderwjs bedragen in dezen Staatomstreeks enoverleedden 22stenApril1839.Hjbouwde
20 millioen gulden. T0t de staatsinrigtingen in 1830- 1839 de Mariahilfkerk te Miinchen
behooren er voorts een instituut voor doof- in spitsboogstjl,in 1832hetgedenkteeken te
stommen,een voorblinden en eenvooridioten, oberwittelsbach, in 1833 de Theresiakerk te

een verbeterhuis v0or jongens en een voor Hallbergmoosin Italiaanschen stjl,in1834de
meiqles, en 6 krankzinnigengestichten. De Otto-kapél te Kiefersfelden in spitsboogstjl,
zeer democratische grondwet van dezenStaat en voltooide sedert 1837,na het overljden
werd den loden Maart 1851 vastçesteld en van Qua-qlio den middeneeuwschen burgtte
den lsten September van datJaarlngevoerd. Hohensehwangau. Voorts zjn vele andere
Aan het hoofd van het bestuur staat er een sierljkegebouwen naarzjne ontwerpen vergouverneur met een vice.gouverneur,welke rezen,terwjlhj eeneverzameling vansteenlaatste tevens voorzitter is van den Senaat; drukplaten metpraalgraven inGriekschenstjl
beiden worden door het volk vooreen tjd heeft uitgegeven.
van 2 Jaargekozen.Dewetgevendemagtis Ohm .Onder dezen naam vermelden wj:
er in handen van een Senaat van 36 en een
(Ieorg Mmon Ohm , een verdiensteljk naHuis van Vertegenwoordigers van 105leden, tuurkundige.Hjw erdgeborenden16denMaart
die te zamen de GeneralAssembly vormen

1787 te Erlangen en zag zich benoem d in

en telkensvoor 2 Jaren in de districten wor- 1817 tot leeraar in de wis-en natuurkunde
den benoem d.M en heeftereen H oogenRaad,
3 Hooge Geregtshoven en 10 districtsregtbanken. Daarenboven vindt men eene handelsregtbank en een CrimineelH0f te Cincinnati.
A1 de regterljkeambtenaren worden voorden
tjd van 3-5 jaren gekozen. De schatkist
bevindt er zich in een gunstigen toestand;
de staatsschuld is er sedert 1862 t0t de helft
verminderd. De Staat is in 88 graafschappen

aan het gymnasium te K eulen,in 1826 aan

Congrès te W ashington20volksvertegenwoordigers en 2 senatoren.
De eerste volkplanting werd er gevestigd
in 1787 en wélte M ariëtta,waardeMuskingum zich uitstort in de Ohio. In het vol-

Licht wahrnehmbaren Tnterferenzerscheinun-

demilitaireschoolte Berljn,in 1833 totdiredeur derpolytechnische schoolteNiirnberg,
in 1849 t0t buitengewoon en in 1852 t0t
gewoon hoogleeraar in de natuurkunde te

Miinchen:enhjoverleedaldaardenidenJulj
1854.Van zjne geschriften vermelden wj:
e galvanische Kette: mathematisch bearrDi
beitet(1827)''- rBeitràgezurMolekularghyverdeeld en heeft Columbus (metruim 31000 sik (1849)':,- sErkliirungallerineinachslgen
inwoners) tot hoofdstad. Hj zendtnaar het Krystalplatten zwischen gradlinig polarisirten
gen(1852- 1853)''- enyGrundziigederPhysik (1854)''. Van hem ls de merkwaardige
W etnan Ohm afkomstig.Daaromtrentzj het
volgende voldoende: De eledrom otorische

gendeJaar werd hetland alseen gedeeltevan kracht is de kracht,welke opdeaanrakinys-

het W estern Territory en later alsTerritory
northwest ofthe Ohio onder een territoriaal
bestuur geplaatstten in 1799 vergaderdevoor
de eerste m aalde w etgevende magt van het
Territorium te Cincinnati,alw aar in 1789 de
tw eede volksplanting verrezen was.De eerste

plaats van 2 heterogene geleidersdeelednd-

teiten scheidten integenovergestelderirtingen

voortstuwt. H oe grooter deze kracht ls,des
te grooter zal0ok in de ongeslotene galvani-

Bche keten de spanning aan de polen ztln
en in dezelfde verhouding groeit00k desterkte

kolonisten moesten er gestadig strjd voeren van den stroom ,nameljk dehoeveelheid elec-

tegen de Indianen! totdat generaal Watne tridteit,welke langsdegeslotenketenstroomt.
aan deze in 1794 ln den slag aan de Klelne Daarenboven is de sterkte van den stroom
Miami eene nederlaag toebragten den vrede afhankeljkvan hetbedragvandentegenstand
handhaafde. Nu nam de bevolking t0e met in de keten en in den geleidingsdraad,die
verbazendesnelheid.Deslavernjwasersteeds de polen vereenigt.De naauw keurigeuitdrukverboden.In 1800 deed de Staat Connecticut king voor deze verhoudingen vindt men in
afstand van de regtsbedeeling,welke hj er de wet van Ohm , w elke aldus luidt: De
te vor.n oefende, m aar bedong tevens ruim sterkte van den stroom is regtstreeks even3ïh millioen acreslandaanhetEriemeer,00k redig aan de eledromotorisehe kracht en omthans n0g bekend Onder den naam van W es- gekeerd evenredig aan den weêrstand.Is E
tern Reserve. In 1803 werd Ohio een afzon- de eleetromotorische kracht,L de weêrstand
derljke Staat en als zoodanig in de Unie in de geleidende ligchamen en S de sterkte
opgenomen.In den laatsten tjd (1873)jver- van den stroom ,dan heeftmen:S = z.Deze
den er de vrouwen op eene merkwaardige
wjze tegen het misbruik van sterken drank formule isvan grootbelang,omdatm en daaren hieldenmatigheidskruistogten (Temperance mede den invloed berekenen kan, dien de
vermeerdering der elementen eener kolom of
crusades)?doch zonder veelvrucht.

Ohlmùller, (Joseph Daniël),een uitste- de grootere afmeting der afzonderljke ele-

kend bouw kundige,geboren te Bam berg den

m enten onder verschillende omstandigheden

loden Januarj 1791, bezocht het technisch heeft. Is e de electrom otorisehe kracht van
instituut en het lycéum zjner geboortestad een enkelelementvan Volta,ldeweêrstand,
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dien de geleiding in het element ondervindt, aan de universiteit aldaar;voorts aanvaardde
is1'die,welke in den geleidingsdraad werkt, hj in 1817 de betrekking van leeraar aan
en eindeljk d de daarmede overeenkomende het gymnasium te Thorn,vertrok vervolgens
sterkte van den stroom , dan is s= --e
l+ J'.
Verbindt men nu n zulke elementen t0t eene
kolom en sluit men deze met denzelfden geleidingsdraad, dan is de electromotorische
kracht= ne, de weêrstand in de elementen
nl en de nieuwe sterkte van den stroom
t
:=

%8

,

als privaatdocent naar Berljn, werd er in

1824 buitengewoon, in 1839 gewoon hoog-

leeraar, desgeltjks aan de militaire schoolj
w as van 1849 t0t 1852 1id van de Pruissische
Tweede Kamer, en overleed den lsten April

1872.Hj heeft een grootaantaluitstekende

leeraren in de wiskunde gevormd, en van

zjne geschriften vermelden wj: pversuch

eines volkomm elz consequenten System s der

Isnul zeerkleininvergeljking Mathematik (1822- 1859,9 d1n;2dedruk,dl
nl+ l
1-3, 1853, 1854)''
, - pluehrbuch fiir den
,.

van l,z0o kan mendatbedragverwaarloozen, gesammten mathematischen Elementarunter-

richt (1836i5dedruk,1856)'' -- rLehrbuch
en men verkrjgtvoorheteerstegeval:=f, der Mechanlk (1836-1838,3 dln)',- sluehrbuchdergesammtenhöhernMathematik(1839,
2 d1n)'' en nGeist der mathematischen
en voorhettweede ,
9'= y of .
:= s'.Hieruit Analysis(18429''.
Ohm acht(Landolin),eenuitstekendbeeldbljktalzoo,datbtjeen zeergeringen weêr- houwer, geboren den 6den November 1760 te
stand in den geleidingsdraad - gering in Dunningen bjRottweilinW iirtemberg,leerde
vergeljking met den weêrstand van één ele- eerst het schrjnwerkershandwerk, doch bem ent - er geene vermeerderde sterkte van paalde zich weldra bj het beeldhouwen,
den stroom ontstaat bj eene vermeerdering oefende zich te Frankenthal, Manheim en
van het aantal elementen. Is daarentegen J'
Zoer groot, dan zal 00k s' des te grooter
worden in verhouding t0t d,naar gelang het
aantal elementen grooter is.Vergrootmen de
oppervlakte der elementen door n elementen
niet op ofachter elkander te plaatsen,maar
in hetzelfde vlak naast elkander te leggen en
met elkander te verbinden, dan wordt de
electromotorische kracht niet vermeerderd,
l
maarde weêrstand l-maalkleiner,alzoo= n.

Men verkrjgt derhalve .
9 = I+ J, of d =
*8

Baselen vertrok in 1790 naarItalië.Naver-

loop van 2Jarenteruggekeerd,washj werkzaam te Liibeck, Mainz, Frankfort aan de
Main enz., vestigde zich in 1801 te Straatsburg, en overleed aldaar den 3lsten Maart

1834.T0t zjne beste kunstgewrochten behooren:hetmonumentvanburgemeesterRodde
in de domkerk te Liibeck, het borstbeeld in
marmer van Klopstock, het monument van

generaalDesaiœ op heteiland in de Rjn bj

Straatsburg.de borstbeelden vanHansA'
olùdioz
en van Erwin '
tl
cz/ k
SteLnbaeh in marmer,de
monumenten van Oberlin en van Kolh in de
St.Thomaskerk te Straatsburg, eene levensgroote Venns in marmer, Cltristus tusschen 2

Is nu 1'zeer klein in verhouding t0t allegorischevrouweljkefguren in deProtestantsche kerk te Karlsruhe, het reusaehtig
!, dan ziet men, dat eene vergrooting der standbeel
d van Adolf'
t
llzzNassawin dend0m
oppervlakte eene vermeerdering der sterkte te Spiers,het standbeeld van generaalKleber
van den stroom moetveroorzaken.- De W et in den d0m te Straatsburg enz.
Oxdium ,zie Druirenziekte.
rx Ohm leert 0ns voorts,pp welkewjze bj
een gegeven sluitingsdraad een gegeven aanOirkonde, document of ckarter noemt
tal elementen van Volta gedeelteljk naast, men een gezaghebbend stuk, dat door begedeelteljk achterelkandergeplaatsten ver- voegde magten, ligcham en of personen is
bonden moetworden,om degrootstmogeljke afgegeven. Zulke stukken zjn van grootbesterkte van den stroom te verkrjgen.Men lang voor de geschiedenis weshalve m en
verkrjgtnameljk een maximnm van sterkte, talrjkeverzamelingen van oirkonden heeftin
wanneer de wezenljke weêrstand (die welke hetlicht gegeven.
.

l+ nt'

in hetelementplaatsgrjpt)geljk isaan den

weêrstand in den sluitingsdraad. O0k stelt
die w et 0ns in de gelegenheid om het geleidend vermogen van verschillende geleidende
stoFen te meten en met elkander te verge-

Oise (De),eene zjrivier der Seine,ont-

springt in deBelgische provincieHenegouwen
ten zuiden van Chimay in de Ardennen,be-

geeft zich zeer spoedig o? Fransch grondge-

bied en stroomt dan in zuldwesteljke rigting
ljken.Alseenheid wordtdaarbj - opvoor- door de departementen Aisne,Oiseen Seine
stel v!n Memenn - gewoonljk aangenomen et Oise, langs de steden Guise, La Fère,
de weerstand eenerkwikkolom terlengtevan Chauny (waarzj bevaarbaarwordt),Noyon,
1 Ned.elmet eene doorsnede van 1 D Ned. Compie'gne,Pont St.Maxence, Beâumonten
Pontoise en vereenigt zich na een l00p van
streep bj 00C.

M artin Ohm,een verdiensteljkwiskundige 305 Ned.el btj Conians Ste Honorine metde
en een broedervandenvoorgaande.Hjwerd Seine.Zj heeftonderscheidenezjrivier6n en
geboren te Erlangén den Gden Mei 1792 en kanalen, van welke sommige t0t afsnjding
zag zich in 1811 toegelaten als privaatdocent der kronkelingen dienen.
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Het evenzoo genoemde departement omvat
de landschappen Valois, Beauvoisis,Noyonnais en Soissonnais der voormalige provincie
Isle de France, Santerre en Amiénois van

dierkunde, vergeljkende ontleedkunde enz.
In 1812 werd hj er gewoon hoogleeraarin

de natuurljkehistorie en qaferin 1817 het

tjdschrift rlsis''in het llcht.De drukpers
Picardië,yrenstaandedepartementenSomme, genoot aldaar meer vrjheid dan elders in
Aisne, Selne et Marne,Seine et oise,Eure Duitschland, zoodat Oken in zjn tjdschrift

en Seine Inférieure en telt 0g ruim 106L stukken opnam ,die hetmisnoegen der reglgeogr.mj1 omstreeks 400000 lnwoners.De ring gaande maaktenjweshalve hem in 1819
grond is er in hetalgemeen efen en vrucht- de keus werd gegeven tusschen het st
aken
baar, en alleen in het noorden heuvelachtig, van zjn tjdschrlttofhetnederleggenvanzjn
er opklimmende t0t 250 Ned.el.Het klimaat hoogleeraarsambt.Oken koosditlaatste,werd
is er gematigd en j'ezond, behalve in de in de onaangename onderzoekingen van het

moerassige streken ln hetnoordwesteljk en W artburgfeest gewikkeld en woonde na dien
zuidoosteljk gedeelte van het departement. tjdambtelooste Jena.D00rzjneplsis''riep
De voornaamste rivier is er de Oise,en in hjin1822devergaderingvannatuurkundigen
deze storten demeesteriviertjesvan hetde- bjeen.In 1827 vertrok hj alsprivaatdocent
partementzich uit.Menvindterbjna400000 naar Miinchen en werd er in 1828 gewoon
Ned. bunder bouwland, 30000 Ned.bunder hoogleeraar, doch ging in 1832 in dezelfde

weiland,2300Ned.bunderwjngaarden,8400 betrekking naar Ziirich,waarhj den llden
Ned. bunder bosch, en 14000 Ned.bunder Augustus 1851overleed.Hj isdeontwerper
heide-en groengrond. De voornaamste voort- van een algemeen stelsel,hetwelk allerjken
brengselen zjn er: graan,vooraltarwe en der natuuromvat.ZjnptzehrbuchderNaturhaver, voorts:peulvruchten,aardappels, sui- philosophie(1808- 1811,3dln;3dedruk,1843)''
kerwortels,vlas,hennep,koolzaad,veelooft bevat eenewjsgeerige uiteenzetting van zjn
en wat wjn. De veeteeltiservan veelbe- stelsel,hetwelk in zjn pluehrbuch derNalanr;men heeft er56000 paarden,een hàlf turgeschiehte (1813- 1827,3 dlnl''volkomen
millloen schapen, eene menigte bjenstallen ontwikkeld is. Volgens dat stelselis de naenz. 00k de njverheid heeft er zich voor- tuurljke wjsbegeerte de wetenschap van de
spoedig ontwikkeld en bepaalt zich hoofd- gestadi
geveranderil
yen,dooxG0dindewereld
zakeljk t0thetmaken van turf, hetsmelten voortgebragt,en hjnoemthetharetaak,de
van jzer,hetvervaardigen van porselein en ontwikkeling van al het bestaande van de
fayence, het maken van papier, kaarsen, eerste beginselen afvoor te stellen. Voorts
zeep en suiker, het spinnen en weven van schreef hj: rAllgemeine Naturgeschichte fiir
w0l en katoen, het maken van kant, het alle Stënde (1833- 1845, 7 d1n in 13 afdee-

brouwenvanbier,hetloojenenz.DeFransche
noorderspoorweg (Parjs- Amiens) met zjne
zjtakken van CreilnaarSt.Quentin,Beauvais, Crespy en Pontoise doorsnjdt hetde-

lingenl'',- pDieZeugung (1805)''- rAbrisz
desSystemsderBiologie(1806)'',- pueber
das Universum als Fortsetsung des Sonnensystems (1808)'',- pErste Ideen zurTheorie

partem ent. De inw oners van dit departement des Lichts, der Finsternis,der Farben und.

zjn werkzaam en levendig van aard en heb- der W ërme (1808)''
,- pGrundzeichnung des
ben een eigenaardigen tongval. Het departe- natiirlichen Systems der Erze (1809)'',- en

Inentis in 4 arrondissementen verdeeld.
rEsyuisse du systeme d'anatomie,dephysiOka (De), eene zjrivier der W olga in ologle etd'histoire naturelle (1821)''.
Rusland,ontspringtin hetgouvernementOrel,
Oker noemt men een in de natuur voor-

bj Otsjka,stroomtnu eensnoord-danweder
oostwaartsdoordegouvernementenOrel,Toela,
Kaloega, Moskou,Rjësan,Tambow ,W ladimirenNisjné-Nowgorod,omvatmethaaruitgebreidstroomgebied (4600D geogr.mjl)o0k
nog een gedeelte van Smolensk en Pensa en

Btort na een 100? van 1500 Ned.mjlin de
nabjheid van Nislnè-Nowgorod zich uitin de
W olqa.Zj heefteen grootaantalbevaarbare

komend jzerhydroxyde,vermengd metleem

ofkalk in onbeyaaldeverhouding endusmin

ofmeer geelachtlg bruin van kleur. Men bezigt den oker als verfstof. Hiertoe legtm en

den opgedolven okerin een kuip,zoodatl/sde
van deze gevuld is, waarna men er w ater

bjvoegt en den oker hierin omroert. Alsnu
wordt het w aterin eene ledige kuip overge-

schept,waarnahetslib oy den bodem zinkt.

zjrivlerenenisvoordeRussischescheepvaart Nadat men het water ult de tweede kuip
een hoogst belangrjke stroom. Aan hare voorzigtig verwjderd heeft,wordthetdikke

oeversliggenOrel,Belejew,Kolomna,Slilowo slib op planken geschept en in de z0n ge-

en Sabjellno,maar van nog meergewigtzjn droogd,waarna hetgeschiktisom teworden
sommige havens aan de zjrivieren, zooals: gemalen. Men verkrjgt daardoor eene verfMo
skolnen Morsjtslansk.
stof, die den naam van gelen oker draagt en
Oke

:cA geel,goudyeel,
(Lorenz),eigenljk Oekenfusz,een o0k wel sehoonyeel, 6W##dJ.
beroemd natuurkenner,geboren den lstenAu- Chineeseh geel enz.w ordt geheeten. Men begustus 1779 te Bohlsbach bti OFenburg in reidt deze verfstof in verschillende landen
Baden, studeerde te W irzburg en Göttingen van Europa, 00k in ons Vaderland,bepaalin de geneeskunde,vestigdezich teGöttingen deljk in Overjssel, waar de oker in de naa1s privaatdocent en werd in 1807 buitenge- bjheid derSchipbeek wordtgedolven.Verhit
woon hoogleeraar in de geneeskunde te Jena, men dezen oker sterk, dan verliesthj zjn

waar hj voorlezingen hield over natuurljke water,en er bljft rood jzeroxyde achter.
wjsbegeerte, algemeene natuurljke historie, Men heeft bj Saalfeld,in den Harz,in B0-
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hemen en elders 00k rooden oker. Men ge- Christendom in Noorwegen uitte breiden.Het
bruikt oker a1s water-, olie- en kalkverf; gelukte hem dan 00k, langs de geheele kust
deze verfstof is zeer duurzaam, dekt vrj van W iken t0t aan Finmarken de afgodengoed,is niet duur en 00k nietvergiftig.Men diensttevernietigen ef
ldeaanzienljkstemanbereidt 00k we1okerlangskunstmatigen weg nen tot het ontvangen van den doop te be-

dot)rkalkmelk metjzervitriooltevermengen wegen.Eindeljk ondernam hj een togtnaar
of door gemengde oylossingen van aluin of W enden (Pommeren), maar werd door de
zinkvitriool en jzervltrioolmetsoda neêrte Koningen van Zweden en Denemarken overslaan. Zulk een neêrslag wordt goed gewas- wonnen,waarna hj zich in zee wierp.schen en bljftdan in deopenelachtom geel Olaf 11 deDikkeofde Sàil?
#d,een zoon van
te worden.Op die wjze bereidtmen fjne Harald Grönske. Hj werd geboren in 995,
schildervervzen.
volbragt Ontlerscheidene voorspoedige krjgsOkoanew (NicolaasAlexandrowitsj),een togten naar Normandië en Groot-Brittanle,
Russisch schrjver over militaireaangelegen- werd in 1017,na het verdrjven derzonen
heden, werd geboren te Petersburg in 1792, van Hakon Jarljkoning van Noorwegen?ontgenoot eene zorgvuldige opvoeding en zag ving den doopj jverde voor de uitbrelding
zich reeds op zjn 15dejaargeplaatstbj het van hetChristendom bj zjnb onderdanen en
ministérie van Binnenlandsche Zaken.Iu1812 regeerdeeenigen tjdmetgestrengheidenregb
nam hj deel aan den veldtogt en dieklde in vaardigheid.Hj veroverde in 1025 Ilsland,
1813 als statbëcier bj hetkorpsvan Tauen- Schotland, de orkney-eilanden en de Faröer
zéen. In 1829 streed hjtegen de Turken,in en verruimde de grenzen van Noorwegen naar
1831 tegen dePolen enwerdgeneraal.majoor de zjde van Zweden. Toen echter Knoet de
en adjudant des Keizers. In 1832werd hj Groote,dien hj door een inval in zjn rjk
1id van den opvoedingsraad,in 1837 lid van vertoornd had, in 1028 zelf in Noorwegen
het ministérie van Binnenlandsche Zaken, verscheen,werd deze erdoor hetgeheelevolk
in 1839 lid van den staatsraad vanhetkoning- al
s heerscher gehuldigd, zoodat Olaf eene

rjk Polen, in 1840 luitenant-generaal, en
overleed in 1851.Van zjnegeschriften vermelden wj: pRéiexions sur le système de
guerre moderne (1823)'' - nllistoire de la
campagnede1800enltalie(1825)'',- nExamen
raisonné des propriétés des trois armes etc.
(1827)'',- sconsidérations sur 1esgrandes
opérations, les batailles etlescombats de la
campagne de 1812 en Rt
lssie (1829)''
1Mémoires sur les principes de la stratégie
etc.(1830)'', rHistoiredelasecondeépoque
de la campagne de 1831enPologne(1835)''
,-

wjkplaats moest zoeken in Rusland bj zjn
zwagerJaroslaw.Toen hj voortsin 1029p0gingen aanwendde om zjn rjk teheroveren,
werd ht
j bj Sticklestadaan de Drontheimer
Fjord door een Noorweegsch legergeslagen
en gedood. Men beqroef hem vervolgens in
den d0m te Dronthelm ,en wegenszjn jver
voor hetChristendom werd llj gecanoniseerd

(1835)''
.
Okshoofd is de naam van een grootvat,
dat gewoonljk voor wjn en sterke dranken
wordt gebezigd. A1s wjnmaat bevat het6
ankers, en daar een ankergeljk staatmet
38,806 Ned.kan,houdt een okshoofd bjna

de alleenheerschappj in handen.Hj waseen

en ia 1164 t0tbeschermheiligevan Noorwegen
verheven. Er bestaan thans n0g scaldenzan-

gen,waarin zjn roem verheerljktwordt.Olaf1II Kyrre(de Vredelievende),e0n zoon

en rMémoire sur le changement qu'
une artil- van H avald 111 st:,
r#rc#l.Na den dood van
lerie bien instruite etbienemployée peutpro- dezen kwam hj in 1066 met zjn broeder
duire dans le système de la tactique moderne M aynws 11 aan h8tbewind en had sedert1069
schoon en milddadig man,die hetbuitenlandsche Hoieven liefhad en den handelbegun-

stigde, weshalve hj de stad Bergen stichtte.
Hj overleed in 1093.- OlafIV (ofV),een

zoon van H akon en van M argaretka '
plz/DeQ33 Ned. kan. Men verdeelt voorts het vat nemarken.Hj werd geboren in 1370,en reeds
in 100 mengelen.Als maat van sterken drank in 1374 door den Deenschen Rjksdag t0t

bevat het okshoofd 30irtels,iedervan 71
/: koning gekozen,waarna hj in 1380 o0k den

Ned. kan, zoodat zijn inhoud alsdan geljk troon van Noorwegen vcrwierf.Hj stond onis aan 225 Ned.kan. Als biermaat eindeljk der de voogdj zjner moeder,doch overleed
houdthet okshoofd 12 stekan,elk van 19,656 reeds in 1387.
Ned.kan,dusinhetgeheelbjna236Ned.kan. Olaf-orde(De)iseeneNoorweegscheOrde,
Olaf is de naam van eenige koningen van gesticht door Oscav 1,koning van Zweden,
Noorwegen,te weten:Olaf Trygre.
st
y4, een op den zlsten Augtlstus 1847 ter belooning
achterkleinzoon van Harald A'
crft
wdr en een van verdiensten Jegens den Koning of het
zoon van Trygve,onderkoning van hetooste- vaderland.Zj heeft3 klassen,nameltjk:die
1jk gedeelte van W iken.Hj werd opgevoed van grootkruis, kommandeur en ridder.Het
in Rusland,werwaartszjnemoederdewjk ordeteeken iseenachtpuntig,w itgeëmailleerd,
genom en had na het omkomen Van haren gekroond kruis met eene gekroonde Angelechtgenoot.NadatOlaJ inEngelandhetChris- saksische O ttlsschen de vleugels, met het
tendom had omhelsd,vertrok hj in 995met wapen van Noorwegen op de voorztjdevan
eenigeschepen naarNoorwegen,waarhj na hetroode middenschild,en opdeachterzjde
hetvermoorden van den jarlS lkon alsk0- dûwoorden:RetogSandhet(RegtenW aarheid).
ningszoon en beheerschervanNoorwegen werd

Olafsen is de naam van twee Ilsl
andsche

erkend.Gedurende den korten tjd van zjne letterkundigen,nameljk:
Magnus Olafsen, geboren in 15
.73.Hj sturegéring spande hj allekrachten injom het
X I.
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deerde te Kopenhagen,werd Luthersch predi- zjne verhandeling over de croup den door
kant ill de gemeente Laufaas op Ilsland en Napoleon I uitgeloofden prjs.Hj ontdektein
overleedaldaarin1636.Hjschreef:gspecimen 1815 de naar hem genoemde comeet,leverde

lexciciRunici(1630)'',- sDiscursusdepoesi de eerste volledige ljst der t0top dien tjd
Islandica'', - en eene Latjnsche vertaling waargenomene cometen (129), gaf in zjne
van de rEdda''.
Egbert Ol
ayen een jverignatuuronderzoeker,geboren in 1721.Hj studeerde in Denemarken en ontving van de Académie te K0penhagen den last, om met zjn landgenoot

en vriendPa%lseneenewetenschappeljkereis
te volbrengen door zjn vaderland. Hj gaf
daarvan eene beschrjving in 2 deelen met
platen enenka
oa
or
sten
lj,
kwe
Ils
rl
dang
droo
ent-ve
bar
lj
duw
ronkva
in
zuideljk
1768. Behalve genoemd werk schreef hj:
rEnarrationes historime de Islandiae natura
etconstitutione(1749)'',- rDuaedisyutationes de ortu et progressu superstitionls circa
ignem Islandiaesubterraneam (1751)'',- v00rts
n0g een werk over de Ilslandsche planten,
welke t0tdageljksch gebruik dienen (1774),
-- en 0V0r den Ilsl
andschenlandbouw (1783).
Oland,zie Oeland.
Olavides(D0nPabloAntonioJosé)
#,graaf

verhandeling rueber die leichteste und bequemste Methode, die Bahn eines Kometen

auseiniyenBeobachtungenzuberechnentl7g7l''
aanwjzlng vaneenweg,dieterbepalingvan

de loopbanen van cometen 00k nun0ggevolgd
wordt,en verkondigde overden toestand der
cometenonderstellingen,welke 00k thans n0g

t0t de waarschjnljkste behooren.Den lsten
Januarj 1802 vond hj de door Ticzzi ontdekte, maar later nietwederwaargenomene
planeet Ceres terug, en ontdekte den 28sten
Maart 1802 Pallas en den 29sten Maart1807

Vesta.Daarenboven ondexzocht hj de waarschjnljkheid der bewering,datdemeteoorsteenen afkomstig zjn van demaan,en ontwikkelde eene methode ter berekening van
de hoogte dervallendeBterren.onderscheidene

zjner verhandelingen zjn geplaatst in de

Monatlicher Correspondenz''van Zaek en in
de pAstronomische Nachrichten'' van zgcAl-

van TiI0#,een Sjaansch staatsman,geboren maeher.Zjne briefwisseling metBesselisuitin 1725 te Lima ln Peru,was een zoon van

gegeven in 2 deelen door Erman (1852).In
Spaanscheouderaen reedsop zojarigenleef- 1850 verrees te Bremen ter zjner eer een
tjd auditeur der provinde Lima. D00r de door Steinhöwsergemodelleerdmarmerenstandclericalen aangeklaagdzwerd hj opgeroepen beeld

olàenbarneveldtgoan van),eenuitnaar Madrid en zag zlch benoemd t0t secretaris van Aranda, die als Spaansch gezant stekend Nederlandsch staatsman en algemeen
naar Frankrjk vertrok.'
re Parjsleiddehj bekend wegens zjn treurig uiteinde, werd
een losbandig leven;toch werd hj na zjn geboren te Amersfoort den 14den September
terugkeer intendant van Sevilla en laterdoo1- 1547.Hj oefende zich te Leuven,teBourkoning KarelIII t0tgraafvanTï!0.
:benoemd. ges, te Basel en aan versthillende Duitsche
Om de woeste streken der Siërra Morena in en Italiaansche hoogescholen in de regtsgevruchtbare gronden te herscheppen,vertrok leerdheid,vestigde zich alsadvocaatte'sGrahj in 1775 met Thierriegel uit Bejeren en venhage, werd in 1576 pensionaris van R0tmet meer dan 6000 Duitsche kolonisten der- terdam en behoordet0tdevertrouwdevrienden
waarts.De dericalen echter,diehem weqens van den grooten Zwjger.Metjvernam hj
zjne vrjzinnige denkbeelden een geweldlgen deelaan onzeworsteling tegen Spanle,werd

haat toedroegen,maakten hem verdachtbj
den Koning,alsof hj in de Siërra Morena
eene onafhankeljke heerschappj z0u willen
stichten,zoodathjin 1776werdovergeleverd
aan de Inquisitie,die hem eenJaarln hechtenis hield zonder verhoor en hem in 1778
d
wo
ng,
we
rd
hjzjneketterj afte zweren.Niettemin

afgevaardigd naar de Unie van Utrecht,en

was één der vjfstaatslieden,die de Souvereiniteit dezer landen onder de vereischte

Tvaarborgen voor de vrjheid aan laatstgenoemden Vorst wilden opdragen.Na dendood

van dezen spoordehj zjnelandgenooten aan
tot eene onbezwekene volharding en bevond

t0t eene achtjarige gevangenisstraf zieh aan hethoofd van hetgezantschap ,be-

en ZW are boete in een klooster veroordeeld, last met de taak,om aan Eloabeth,koningin

doch hj ontsnaptein 1780naarFrankrjk en van Engeland, en Hendrik TJJ,koning van
vervaardigde er zjn vermaard geschrift:rEl Frankrjk,de souvereiniteitderNederlanden
Evangelio en trinmfo'',waarin hj de gods- aan te bieden.Toen deze werd van de hand
dien. tegen het ongeloofverdedigt.Dienten- gewezen, bewerkte hj, dat prins Mawrits
gevolge ontving hj in 1798 verlofom naar benoemd werd t0t stadhoudervan Holland en
zjn vaderland terug te keeren,en overleed Zeeland1en aanvaardde voorts de betrekking

in Andalusië in 1803.

van raadpensionaris van Holland, alzoo die

Olbers(HeinrichW ilhelm Matthaeus),een vanleidendministervanhetmaptigstegewest
beroemd sterrekundige, geboxen den llden en derhalvevandegeheelejeugdlgeRepubliek.
October 1758 te Arbergen in het hertogdom Hj verzette zich alszoodanig tegen allewilBremen,studeerde te Gottingen in de genees- lekeurige maatregelen van Leoester (Leshter)
kunde en vestigde zich daarna als practisch en haalde zich daardoor den haatop den hals
artsteBremen,waarbjdenzdenMaart1840 van den Hervorm den clerus,die genoemden
nverleed. In zjne vrje uren hield hj zich vreemdeling als een beschermheer huldigde.
bezig met de sterrekunde,en deze werd ten Intusschen bestuurde hj met vaste hand en
laatjtede hoofdzaak zjnerbemoejingen.Met tevens m et de grootste schranderheid en 0mJ-%n6 uit Genève verwierfhj in 1811door zigtigheid de belangen van den Staat,regelde
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met ongemeenen jver de geldeljke,buiten- vruchteloos poogde terug te houden.De aanlandsche en koloniale belangen cn legde de slag werd echter ontdekten Reinier gevangen
grondslagen voor de algemeene welvaart Van genomen en Onthoofd, terwjl W'
illem naar
deburgersder Republiek.Hj stond dan 00k hetbuitenland ontsnapte.- Hetlaatstewerk,
aan het hoofd der Republikeinsche partj, datoverdenRaadpensionarisgeschrevenwerd,
w elke vooral gesteund werd door de patrici- is het merkwaardige boek van M otley:rluife
Bchegemeentebesturen derHollandschesteden. a
nddeath ofJohn ofBarneveld(1873,2dlnl''
Inmiddels was hj geenszins een vjand van gevolgd dool*:rMaurice etBarneveld (1875),!
het Huis van Orlv./e,daarhj debenoeming van G'
roen ela Prinsterer.Hetlaatste woord
V3n prins M auvits t0t staf
lhouder in andere over ditregtsgeding is nog geenszins gesprogewesten en t0t kapitein-generaalbevorderde. ken,maarterwjldegevoel
eneverdeeld zjn
Nadatechter0nsverzettegenSpanjevoldoende over de meerdere Ofmlndereschuldvan Oldenvruchten deronafhankeljkheidgedragenhad, barneveldt,achten allen zonderonderscheidhet
bewerktehj,doordrongen van dezegeningen een gruwel,datde gestelde magtindiedagen
des vredes het sluiten van hetTwaalf
larig een z00 verdiensteljken staatsman op z0o

Bestand (1600).Dit strookte weinig metde hoogen leeftjd door beulshanden deed omwenschen vandenkrjgshaftigenprinsM aurits, brengen,
die wellig'tnietten onregte aan hetafdwingen
van een bepaalden eindvrede devoorkeur gaf.
Daarenbaven kwam Oldenbarneveldt,gesteund
tb or de m agtige souvereiniteitvan Holland,
ernstig op tegen de heillooze twisten der Ar-

Oldenburg een groothertogdom in het
D uitsche Keizerrjk,bestaattlit3afzonderljke

gewesten,nameljk uith0thertogdom Oldenburg aan de Noordzee,aan den benedenloop
van de W eser en aan de Htlnte gelegen,het

minianen en Gomaristen.Daardoorhaaldehj vorstendom Liibeck in hetoosteljk gedeelte
zich hetongenoegen op den hals der Generale van Holstein, en hetvorstendom Birkenfeld
Staten,alsmede den haat van het Oranje- aan dezuidoosteljkehellingvandenHondsrug.
gezinde volk, datzjne godsdienstigeonpar- Het geheel heeft eene oppervlakte van ruim
tjdigheid afkeurde en de beslissingoverde 116 E) geogr.mjl.Hethertogdom oldenbyrg

stelselmatige vraagstukken opgedragen wilde ligt tusschen 52029'
- 53044/N.B.en 7137'zien aan eene Syi
zode,wier gezag door een 8037/ 0.L.van Greenwich,is doorde Noordontwikkeld man als Oldenb@vneveldtnietwerd zee, die aan de monden der Jade en der
erkend. Met hardnekkigheid volhardde nu W eserbaajen vormt,enheteilandW angeroog
Oldenbarneveldtaan het hoofd der Staten van omgeven,voorts doorde Pruissiseheprovincie
Holland in zjn verzet tegen de Generale Hannoveren hetgebied derhansestadBremen
Staten,die steun zochten en op grond van omringd en heeft eene oppervlakte van rtlim
den door hem afgelegden eed 00k vonden in 971
/: L geogr.mjl.Daartoebehoorteigenljk
prinsr x rifd,zoodat Oldenbarneveldt,dienaar o0k het aan Prtlissen afgestane gebied van
veler gevoelen de perken zjnerbevoegdheid W ilhelmshaven.Hetvorstendom Liibeck met
overschreed,den 28stenAngustus 1618 ophun de hoofdstad Eutin, ill 1866 door het aan
lastin hechtenis werd genomen en vooreene Pruissen Overgedragen ambt Ahrenbök afgebuitengewone regtbank van 24 door hen be- rond,heefteeneOppervl
aktevan bjna 91/: D
noem de regters gesteld.Te vergeefs bestreed geogr.mjl, enhetvorstendom Birkenfeld,

de grjze staatsman met kracht en klem de geheel door de Pruissische Rjnprovincieinbevoegdheid van zulk eene regtbank, w ier geslotenyheeftnagenoegeenedergeljkegrootte.
leden grootendeelst0tzjneverkiaardetegen- Hethertogdom Oldenburg en hetvorstendom
standers behoorden.Vruchtelooswaren debe-

Liibeck behooren t0tde D aitsche laagvlakte,

moejingenvanden Franschengezant,Om den doch hetvorstendom Birkenfeld isbergachtig.
gevangeneaan hetdreigend gevaarteonttrekken,en even weinig baatten deverzoekschriften van de bloedverwanten desbeschuldigden.
D en 12den Mei1619 werd hetdoodvonnisover

Het hertogdom draagt alleen in het zuiden
etonige heuvelketens, vertakkingen van het
Avesergebergte; de Dam merbergen verheFen
er zich tOt eene hoogte van 85 Ned.e1.V0or
hem uitgesproken. Oldenbarneveldten zjne 't overige is het land effen en bestaat meebetrekkingen w aren te;erOm genade tevra- rendeels uit geestland (heide?- zand en veen),
gen voor een in htln 00g geheelOnschuldige, doch aan de Jade en de M,eser uitvruchten daar de genade 00k niet verleend w erd bare marschlanden. Langs de kust heeftmen

door de bevoegde magt,moesthj alstwee- erbuitendjksde wadden,diebjebgrootenen-zeventigjarig grjsaard hetschavotbeklim- deels droogloopen.Langs de rivieren verrjmen en door beulshanden sterven.De Staten zen er djken, om de landen tegen overvan Holland,in hun resolutieboek zjn sterf- strooming te boveiligen. OmtrentBirkenfeld
dag vermeldende,voegden er bj:,,Hj was en Li
tbeckraadplege men dedaaraan gewjde
een man van grooten bedrjve,besoigne?me- artikelen.Hethertogdom oldenbtlrgwordtgoed
morie en diredie,Ja singulier in alles''.- besproeid. De W eser is grootendeels grensZjnezonen Willem en Reinier,bj den dood riviernaardezjdevan BremenenHannover
van hunnen vader vervallen verklaard van en van Brake at'voor groote schepen bevaarhunne ambten en bedieningen,verbonden zich baar. Zj Ontvangt in het oosten de bevaarheimeljk met de Arminianen, Om den dood bare Hunte,welke op hare beurtbevaarbare
van hunnen vader te wreken. Willem nam zjrivieren heeft.De Hase en deIueda storten
deel aan eene zam enzw ering tegen het leven
van den Stadhouder, waarvan ReLnLer hem

zieh uit in de Eems. Van de kleine kustriviercn is de Jade de voornaam ste pn heeft
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400reene sluisin den djk gemeenschap met er prachtige oogsten,vooralvantarwe.Daarde zee.Talrjkekanalen dienen ert0twater- enboven verbouwtmen errogge,gerst,haver,
afvoer,t0tbesproejingent0tbevorderingder boonen, erwten, koolzaad, hennep vlas,
scheepvaart. Merkwaardig voor de toekomst
is vooralhetHunte-Eemskanaal,hetwelkuitgestrekte veengronden aan de snee brengt.
In hetvorstendom Liibeck heeftmen deTrave
m et de Schwartau, terwjl de Schwentine
zich bj Kiel uitstort in zee, - en in het
vorstendom Birkenfeld ontspringen debronnen
van de Nahe.T0t de meren van het hertogd0m Oldenburg behooren:hd Di
immermeer,
eene verbreeding der Hunte, aan de zuidoos-

cichorei,aardappels en boekweitj- ditlaatste vooral in de veenstreken,waar men den
bodem daarvoor toebereidtdoor een gedeelte
derbovenlaagteverbranden.- Inhetvorsten-

d0m Birkenfeld wordt een weinig wjn gewonnen. Van groot gewigt is voorts in het
geheele groothertogdom de veeteelt.Men fokt
hier zeer sterkepaarden.Derul erteeltbloeit
vooral ill de vruchtbaxe marschen en in het

vorstendom Birkenfeld! terwjl de schapen-

en bjenteelt in de heldestreken aanzienljke
teljkegrenzendeslands,53/4deNed.mjllanj voo
rdeelen afwerpt. Er wordt veelvisch geen31/4deNed.mjlbreed,- hetMeervanZwl-

schenahne,ten noordoostenvandestadOlden- vangen,maar de Jagtiservanweinig belang.
burg,3 Ned.mj1lang en nagenoeg 2Ned. Men heeft er denne-, eike- en beukeboomjlbreed,en hetGrooteMeer.Grooteraan- men,maar over het geheelzeer weinig hout.
ta1meren echter heet
l men in hetvorstendom Hetrjk derdelfstoFenleverterhoofdzakeljk
Liibeck, zooals:hetPlöner-,Eutiner-,Diek- ruwjzersteen,dataan dezjrivierenderEems
en Kellermeer. Het klimaatvan het hertog- in overvloedvoorhanden is en deturfgraverj
dom is gematigd en vochtig,doch hetvlakke vormt er eene belangrjkebron van bestaan.

land,waarmen weinig bosch heett,dikwjls

Denjverheid,inhetvorstendom Birkenfeld,

blootgesteld aan stormen. De vochtigheid is reeds vroeger van veel belang, heeft zich,
oorzaak. , dat gras en bl
aderen in den herfyt vooral sedert zj van alle banden bevrjd ig,
lang frisch bljven,doch verwektin de lage (1861) aanmerkeljk ontwikkeld. De njverlanden dikwjls tusschenpoozende koortsen. heidstentoonstelling,in den zomer van 1876
In de stad Oldenburg is de temperatuur in voor de tweede zaaalteOl
denburggehouden,
de koudste maand gemiddeld - 2,590C.enin gaf daarvan een trefend getnigenls, vooral
de warmste 15,120C.y- te Jever- 1,680en m et betrekking tot debewerking van jzer,
15,730. De grond is er verdeeld in geest-en turfen hout.Van oudsheeftde agaatsljperj
marschland. De hooger gelegen geestgrond in hetvorstendom Birkenfeld eene grooteverheeft illhet zuiden des lands de meeste uit- maardheid.In hetnoordeljk gedeeltevanhet

gestrektheidenverheftzichsomsaanmerkeljk hertogdom vindt men vele pottebakkerjen.
boven de nabjzjnde rivieren.De Hiimling, O0k te Delmenhorst en Lohne heeft men
eene zich t0t 63 Ned. el verheFende, met fabrieken, en uitde omstreken van W ardenheide begroeide zandvlakte, strekt van het burg gaanJaarljksvelemannena1sstucadoors

Hannoversch grondgebied zich uit over dat naar de Nederlanden. Van meer belang is er
van Oldenburg. Hier en daar loopt de geest descheepvaartenscheepsbouw.Dereederjen
t0taan zee en vereenigterzichmetdeduinen. van hethertogdom telden in 1873nietminder
De geest- en marschlanden zjn erafgewis- dan 224 zeeschepen en 331 rivier-en kustseld door veenen. T0t de marschen behooren vaartuigen.In 1874 kwamen in dehavenvan
vooral Jeverland en Butladingerland. Men Ol
denburq bjna 2600zeeschepenbinnen,terheeft er geene m inerale bronnen, maar een wjlerrulm zooveeluitzeilden DeDuitsche
zeebad op svangeroog. Hetaantalzielen be- Vereeniging t0tredding vanschipbreukelingen
dr
aaçt er bjna 320000 (1875),alzoode be- heeft er 30 afdeelingen en 1500 leden.Met
volklnggdigtheid 3479 op de L geogr.mjl. uitzondering van den Rjn-Nahe-spoorweg in
Afen heeft er in het hertogdom 148000,in Birkenfeld waren in 1866 in hetGroothertoghet vorstendom Liibeck 34000, en in het dom n0g geen spoorwegen;thans heeftm en
vor
stendom Birkenfeld 37000. De inwoners er in de 3 gewesten meteenegezamenljke
@@
lhethertoçdom van Neder-saksischen lengtevan 355Ned.mjl.ZjverbindenOsnaZPn il
en Frieschen,inLlibeckvanNeder-saksischen briick metW ilhelmshavenen Jever,- Bremen
en in Birkenfeld van Frankischen stam. Den met Nieuwe Schans, enz. H et voornaamste
lsten Ileeeraber 1875 bevonden zich in het vereenigingspunt dier spoorwegen is de stad
hertogdom 182000 Protestanten,64000 R.Ka- Oldenburg. 5Toorts heeft men er uitmuntende
tholieken,879 Israëlieten enz-,- in Liibeck grind-en klinkerwegen,terwjldehandeler
bjna 34000 Protestanten en 119R.Katholie- door onderscheidene geld- en wisselbanken
ken,- en in Birkenfeld bjna 29000Protes- bevorderd wordt.
Men heeft in hetGroothertogdom omstreeks
hnten en nagenoeg 7500 R.Katholieken.
De hoofdbron van bestaan in hetgroother- 550 scholen van lager onderwjs,2 kweektogdom Oldenburg is de landbouw ,en t0tbe- schol
envanonderwjzers,14hoogereburgervordering van dezen w ordt zoow eldoor den scholeny 5 gymnasla, 3 reaalscholen, eene

Staat als d00r den jver der landbouwvereenigingen veel gedaan.De landbouwers zjn
er bevrjd van alledienstbaarheid en hoorigheid.Ieder heefterhetregtom teJagen op
zjn eigen grondentevisschen inzjneeigene

hoogere burgerschool voor meisles, 2 landbouw scholen,eene zeevaartschool enz.,en te

Oldenburg vindtmen eeneboekerjmet100000
boekdeelen,een kabinet voornatuurljke historie, eene verzameling van oudhedenj een
wateren. Inzonderheid de marschen leveren muséum van schilderjen enz.
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De staatsregeling berust er op de herziene tegen hem in opstand en sneuvelde bj de
grondwet van 22 November 1852. De Groot- verdedigingzjnervesting Oldenburg,waarna
hertog vereenigtin zjn persoon deverschil- zjn neef,graaf Jokann,methetgraafschap
lende regten der staatsmagten isalleen ten beleend werd, m et uitsluiting der zonen van
opzigte van de wetgeving en het opleggen Cltristiaan. Toen echter in 1179 Kendrik de
van belastingen aan de medewerking vanden .& e.znzelfin den rjl
tsban gedaan werd,her-

Landdag gebonden. Deregéringiserfeljkin kregen de zonen,Ckristiaan 11 en Ma-its%
de manneljke afstammelingen van het Huis het graafschap en zagen zich als bestuurders
Holstein-Gottorp Jongere 1jn,volqenshetregt van Rjkslanden erkend.Maurits I en zjne
van eerstgeboorte.TegenwoordiglserNieolaas zonen Otto 11 en CltrLstiaan 11 zochten de
Frïdt
frïcA Peter(geboren 8 Julj 1827)sedert grenzen van hun gebied door onderwerping

27 Februarj 1853 met de groothertogeljke der vrje Friezen uit te Weiden.Zj deden
waardigheid bekleed. Hj behoort t0t de burgten verrjzen inStadingerlandenprikkelEvangeliach-Luthersche Kerk en heeft een den er door hunne dwingelandj deboeren
Jaarljksch inkomen uit de schatkist van t0teen algemeen verzet.De Stadingersechter
255000 mark,terwjlhj eenedergeljkes0m bezweken na een heldhaftigen wee-rstand in
van de kroondomeinen trekt. Alle staatsbur- den slag bj Oldenesch (28 Mei 1234) en
gerszjn ergeljk voorde wet,enmenkent moesten de helft van hun land aanOldenburg
er geene voorregten van stand ofgeboorte. afstaan. Na het kinderloos overljden van
Ook bestaat er eene volkom ene geloofs-en Otto JJ werd hj opgevolgd door de zonen
gewetensvrjheid. De Landdag vormt ééne van zjn broeder Christiaan 1I1,nameljk
K am er en bestaatuit 49 nietregtstreeks ge- Johann X en OttoIII,diezichwaarschjnljk
kozene afgevaardigden. Daarenbnven heeft
m en in de vorstendom men Liibeck en Birkenfeld provinciale raden van 12 en 15 leden.
Men heeft er voor elk 300-tal ingezetenen,
een kiezer en voorelk 6000-ta1een afgevaardigde vastgesteld. De gewone Landdag komt

telkens na 3 Jaren bjeen;wordthj ontbonden, dan moethj althansbinnen 5 maanden
weder benoemd zjn. De provinciale raden
komen Jaarljks tweemaalbjeenjen aan de
gemeenten is eene groote matevan zelfbestuur
gewaarborgd.opkerkeljkgebiedregeltieder
kerkgenootschap, onder het oppertoezigt van
den Staat,zelfstandig hare zaken.
Het regêringsbeleid is er opgedragen aan
een ministérie,bestaande uit 3 ministers,die
zich belasten m et de aangelegenheden Van
het Huisvan den Groothertog,metdeBuitenen 'Binnenlandsche Zaken,de Financiën,de

reeds graven van Oldenburg en Delmenhorst
noemden. Die 2 landen werden echter onder
de achterkleinkinderenvanJohanngegcheiden;
in 1300 verkreeg Koenraad I Oldenburg,ter-

wj1 aan zjn neven Otto F en ChrLstiaan F

Delmeùhorst werd toegekend. In 1400 ontstond er een 00rl0g tegen Brem en, datreeds
lang naar gebiedsvergrooting streefde,en de
graven '
ean O@#:z2ù=# behielden daarin de
overhand. Na den dood van M aurits III en
Cltristiaan VII werd Dietroh alleen heer en

verwierf door zjn huweljk met Adelkeid,
erfdoehter van Delmenhorst, 00k dit gebied.

Hj Overleed in 1440 en liet3 zonen achter,
Cltristiaan VIII, M aurits IV en Gerhard.
Eerstgemelde werd in 1448 door de Denen

tot koning gekozen en stond in 1454 zjn
graafschap af aan zjn Jongsten broeder
Gerhard, daar Maurits het geesteljk ge-

Justitie,Eerediensten onderwjsen 00rl0g. waad had aangenomen, Deze laatste echter
Het leidt regtstreeks de zaken van hether- greep naar de w apens en verkreeg na een
togdom , en door,zjne ambtenaren die der hardnekkigen strjdhetgraafschapDelmenhorst
vorstendommen.Voorde regtsbedeelinrheeft (1463). Toen hj in 1464 overleed, nam
men een Hoog Hofvan appél,een Hof van Gerltard,alsvoogd van diensminderlarigen

appél en eene regtbank vangezworenenteOl- zoon Jaeob, Delmenhorst weder in bezit.
denburg,geregtshoven te Oldenburg,Varelen Na een herhaalden strjd om Holstein met
Vechta en 19 kantongeregten. De fnanciën Cltristlaan f,koning van Denem arken, sloot
van de3 verschillendegewesten zjn geschei- Gerltard een verbond m et Karel de S/olfd,
den, en de inkomsten en uitgaven van het hertog van Bourgondië, tot verovering van
hertogdom beloopenJaarljksongeveer 3mil. Oost.Friesland, maakte zich op nieuw ten

lioen gulden.Destaatsschuldbedroerertegen strjde gereed en versloeg in 1475deBremers
heteinde van 1875 ongeveer 26 millloen gul- bj het dorp Paradies.In hetvolgendeJaar
den.D e troepen behooren ertothet Duitsche kwam echter eene overeenkomst tot standj
leger. De hoofdstad en residentie van den waarbj de Graaf de toezegging gaf,datde
Groothertog is de stad Oldenburg.
Bremerkoopliedenongehinderdzpudenkunyen
In overouden tjd wasoldenburgbewoond reizen en trekken.Daar hj niettemin zjne
door de Chaucenj die later plaats maakten roovertlop land- en waterwegen voortzette,

trok Hendrik,aartsbisschop van Bremen,gesteund doorLiibeck,Hamburg en Buxtehudej
der hertogen ran :9tzk:dl. Als eerste graven tegen hem te velde,veroverde Delmenhorstj
ktan Oldenbwrg worden in deoirkonden(1088- verdreefGerharduitOldenbarg,ennoodzaakte
1108)EllmarI en ztin zoon Elimar11ver- hem ,afstand te doen van de regêring ten bemeld. De zoon en opvolger van laatstge- hoevevanzjnekinderen(1483).Gerhardheeft
voor (le Friezen. Hetland,in Ammergau en

Lerigau yert
leeld,behoordet0tde bezittingen

noemdewas Cltristiaan I de Sfrï
/t
fàcrd.Deze zich intusschen verdiensteljk gemaakt door
trok met zijn leenheer Hendrik de Zdesf'
?
zl, eene regelmatige indjking dermarschen.Van
hertog van Saksen,in 1155naarItalië,kwam

de 3 zonen, welke hem overleefden, had
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Johann XIV schier uitsluitend hetbewind in

werd Oldenburg door Zweedsche en Hanno.

handen.Hj versloeg deButjadingersin1499, versche legerbenden en in 1717doorden 4ehoewel deze zich later tegen hem staande
hielden.Eerstin 1514 bragt Johann huneene
beslissende nederlaag toe. Graaf Edzard ran
Op:f-Fde:Jczl# werd nu zoozeer in de engte

weldigen Kerstvloed geteisterd.onder Cltr%nfïct
zz
l VI, Frd#drik V en Christiaan VII
genoot het land de voorregten des vredes,en

zelfs de stolm van den Zevenjarigen oorlog
gebragt. dat bj in 1517 afstand deed van waaidevoorbj zondererschadeaan terigten.
Stadinger-en Butjadingerland, terwjlhj in Volgenseenfamilieverdrag,doorChrhtiaan VI1
het bezitbleefvan Jever.Jol
tannhadbj de in 1773 aangegaan,moesten zjne Duitsche
verdeeling van het veroverde land hetvierde bezittingen ten deel vallen aan dengrootvorst
gedeelte verkregen,doch de andere drie vier- Paul van Rusland. Deze nam het land in
dedeelen verwierfhj in 1521en 1523 van de bezit,hetwelk in 1774 door keizerJoseph 11
hertogen van Brunswjk door aankoop.Hj t0t een hertogdom verheven werd,doch stond
lietin 1525 vier zonen na,en één van deze, hetaanstondsafaanzjnneefFriedriel
td'
Mt
/sg.
sf,
Anton f,w erd door den K eizer beleend met bisschop van Li
ibeck,behoorendet0tde ljn
Oldenburg en Delmenhorst.IIj bevorderde de Gottorp , en voorts aan de nakom elingen van
H ervorming,hiefde kloostersopenbenaderde diens broeder Geor.q Zvt
dz
pù.Na den dood

degeesteljkegoederen?maartoen deKeizer- vanFriedria Hzwz
l
fdf(1785)kwam zjnkrankljke troepen ln 1547 ln Neder-saksen door- zinnige zoon Peter Fridt/rïcA Willtelm aanhet
drongen,voegdehj ziph bj dezeen maakte bewind,bjgestaan doorden lateren aartsbis-

van die gelegenheid gebruik Om D elmenhorst schop van Lqbeck, Peter Frltfrîc/zLndwl
y.
stormenderhand te veroveren en zich ten be- Deze uitmuntende vorstvereFende de staats-

hoeve van zjn Huisvan hetduurzaam bezit
van dit land te verzekeren.Hj overleed in
1573.Debeidezonenvan zjnbroederJohann
X F'
, nameljk Johann X VI en Anton,ge-

schuld en wkddedejrootste zorg aandebelangen deslands.W e1verloorhj in 1803 de
voordeelige tolheëng te Elsieth en eenige

kleine gedeelten van zjn gebied,welke aan

raakten in tw ist Over de verdeeling van het Bremen en Liibeck werden toegevoegd,doch
erfbezit! m aar beleefden het einde hietvan verwierf daarentegen het bisdom Lil
'beck als

het gedlng, hetwelk daarover btJden Rjks- erfeljk vorstendom, het llannoversche ambt
hofraad gevoerd werd.Johann verkreeg door
erfenis Jever en het daarmede verbondene

W ildeshausenendeM iinsterscheam btenVechta
0n Kloppenburg. Tn 1806 werd Oldenburg
regt op Kniphausen.Vöör zjn dood (1603) wegens de bloedverwantschap van zà
jn vorhad hj het eerstgeboorteregt voor hetHuis stenhuis met hetRussischedoor Nederlanders
Oldenbtlrg vastgesteld. Dit gold echter,daar en Fransc.
hen bezet,zoodat de Hertogeljke

zjn broeder Anton,heer van Delmenhorst, familie devlugtmoestnemen.Bj den Vrede

kinderell.had, voorloopig voor Oldenburg, van Til
sitwerd Oldenbury weliswaarterugwaarAnton Gïipfldrdeheersehappjerlangde gegeven en voegde hetzlch in 1806 bj den
en van keizerI'erdinand 11 het regtOntving Rjnbond,maarreedsin 1800steldeNapoleon1
t0t hefling van t0lop de W eser, welke zoû aan den bestuurder voor,om Oldenburgtegen
veelopleverde,da'
thj hetvjfdegedeelteuit- Erfurtte verruilen,en toen hiertegenbezwaar
.maakt
e der inkomsten van Oldenburg. Gedu- werd gemaakt, nam de Fransche K eizer het
rende den Dertigjarigen O0rl0g bleefhj 0n- land in bezit en verbond het metde departezjdig.D00reen verdrag verkreeg hj in1624 menten Monden van de W eserenOpper-Eems.
tegen betaling van 50000 rjksdaalders het D00r het Congrès van W eenen verkreeg Olbezit van Kniphausen en door hetoverljden denburg,behalve een gedeeltevan Hannover,
vangraafChristiaanfX,eenzoonvan AntonTf, het latere ambt Damme aan de zuideljke
o0k dat van Delmenhorst.Daarhj zelf0ok grenzen van het Hertogdom en een gedeelte
geene kinderen had, viel de opvolging ten van het FranscheSaardeyartement,waaruit

deelaan deljn van hethl
lisOldenburg.die hetvorstendom Birkenfeldlsgevormd!terwjl
keizerAleœanderin 1818 deheerljkheldJever
was sedert1544 verdeeldin de ljn Holstein- aa'
n oldenburg afstond.Na hetoverljdenvan
Gottorp en de Koninkljke Deensche.Deze bovenverm elden krankzinnigen H ertog kwam
laatstehadn0geenezjljn,nameljkHolsfein- de werkeljke regentPeterFrïedrïcA L'
adwi.
q
spzz#erù'lr,g,die echterbj heterfverdrag van inhetbezitvan zjn titel.Dezewerdin1829
Rendsburg(16April1649)werdvoorbjgegaan, opgevolgd doo1* zjn Z00n Panl Friedrïc:
terwjlmen erde nalatenschap toekende aan Au-qltst, die den titel van Groothertog aanDenemarken enRolstein-Gottorp,zoodatAnton vaardde en in den geest van een vaderljk
G#lfF
ler t0taan zjn dood (19 Junj 1667)in absolutismus reyeerde.Tuangzamerhand echter
naam van deze regeerde.In zjn testament openbaarde er zlch hetverlangen naar constivermaaktehj aanzjnezusterMagdalena,ge- tutionéleinstellingen,en deGroothertog zocht
malin van vorstRudol
f rpzlAnhalt-zerbst,de daaraan reeds in 1847 te gemoette komen.
heerljkheid Jever, onder voorwaarde, dat Niettemin verschenen den 16den M aart 1848
deze bj ontstentenis van erfgenamen t0t Ol- niet m inder dan 20 com missiën uitalle oor-

in Denemarken en Holstein regeerde.D eze

denburg z0u terugkeeren.Ilolsteln-sonderbnrg, den des lands te Oldenburg en vxoegen het

schoon in zjn regterkend,deed daarvan af- regt van beslissinq overbelastingen en wetstand aan den Koning van Denemarken,z00- gevende bevoegdheld voor de Kamer,aanvuldat Cltristiaan T'in hetbezit kwam van Ol- ling der ontworpene grondwet en openbare
denburg(1676).OnderzjnopvolgerFrd#erïkfTr beraadslaging over deze)eene volksvertegen-
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woordiging en het regt van vereeniging.
Hoewelde Groothertog alleen heteerstepunt
inwilligde, werd de rust er niet verstoord.
O0k in Li
ibeck bleef de kalmte bewaard,
doch in Birkenfeld hadden volksbewegingen
plaats, zoodat de president der regéring aldaar, de staatsraad I'
iseher, zich gedrongen
zag het land te verlaten.Toen voorts de afgevaardigden hetregéringsontwerpverwierpen)
benoemde de Groothertog eene commissie,
om een tweede ontwerp van grondwet voor
te dragen. Kort daarna legde de minister

Beauliew-Mareonnay zjneportefeuillenederen
werd door Seltloifer,voorzittervan bovenge-

de Keizervan Ruslandin een sehrjven aan
den Groothertog betuigde dat hj afgezien

hadvan alleaansprakenopSleeswjk-llolstein,
zocht laatstgenoemde - de Groothertog -

zjne regten op die landen te doen gelden,
maarhetschjnt,datmenhem teBerljndoor
uitzigtop schadelooBstelling t0tzwjgenheeft
gebragt.Inden strjd van 1866 schaardezich
oldenburgaan dezjdevanPruissenenvoegde

zich naar den wensch van dezen Staat 0D:
met hem een verbond te sluiten en Zpne
@@
troepen mobielte maken.Een en anderwerd
door den Landdag goedgekeurd, en 'veldra
trad oldenburg t0e t0t den Noord-Dnitschen
Bond. Den zisten october 1866 Yierd een
verdrag saet Pruissen geteekend,waarbj de

melde com missie, vervangen. Den lsten December 1848 werd de ConstituérendeLanddag
geopend,en den lsten Maart 1849 de nieuwe Groothertog afstand deed van zjne erfeljke
grondw et afgekondigd. Den l7den M ei werd regten op de landen aan de Elbe en van
er de Rjksgrondwet ingevoerd,maarnadat Prtlissen een millioen thaler en het Holsteinde Koning van Pruissen de keizerskroon had sche ambt Arensbpk ontving.In 1867 sloot
van de hand gewezen,voegde zich de Groot- voorts de Groothertog met Pruissen eene mi-

hertog bjden Driekoningenbond.DeLanddag litaire cûnventie.De Landdag van Oldenburg
evenwel onthield hieraan zjne goedkeuring bragt wjders in 1868 eenenietlweregelipg
en werd ontbonden; doch toen de nieuwe

van het bestuur t0tstand met 5 ministeriel
'e

Landday dezelfde rigting volgde, trad het departementen onder3 titularissen.DeOldenministêrle-fcAlpï/àr afen werd dooreen mi- burgsche troepen namen onderhetopperbevel

nistérie-.
flffd! opgevolgd. Dit ontbond aan- van den Koning van Pruissen roemrjk deel
stonds den Landdag, doch de nietlwe,den aan den oorlog in 1810 en 1871,endePxovinzosten Februarj 1850 vergaderd,werd reeds eiale Raad van Birkenfeld gafreeds in 1871
den Q7sten Aprildaaraanvolgende verdaagden alszjn gevoelen tekennen datmen del
*njg**
w ederom ontbonden.Hetplan van Hannover, ving in den omringenden Pruissischen Staat
om metOldenburg,Hamburg en Bremen een zooveelmogeljk moestbespoedigen,- 'tgeen
noordwest-Duitschen Statenbond te vormen, evenwel t0t nu t0e t0t geene gevolgen heeft

werd doorOldenburgverjdeld.Tn 1851moest geleid. Volgens de Rjksgrondwet bezit01het ministérie-flffel aftreden en werd opge- denburg ééne stem in denBondsraad,terwjl

volgd door het ministérie-rpzl Rössin.q, dat het in de commissiën voor de marine,voor
eene herziening der grondw ett0tstand bragt. de spoorwegen, voor posten telegraphen en

Den 27sten Februarj 1853 overleed onver- v0orderjkswetvertegenwoordigd is.
wachts groothertog PaulFrïdtfric/zAhqwst,en

De stad Oldenburg is de hoofdstad en resi-

zjn zûon Noolad.
%Frietfrïc/zPeteraanvaardde dentie van den Groothertog.Zj ligtaan de
het bewind.Hij huldigdedeverstandige be- bevaarbareHunte,welke doordestadstroomt

F
inselen van zjn vader,en om verdeeldheden en er eene haven vormt,en bestaatuiteene
ln de Luthersehe Kerk uitden wegteruimen. kleine kern metnaauwe straten en eene uit-

deed hj door eeneSynode nieuwe kerkeljke gestrekte nieuwe wjk met fraaj'
e tuinen.
reglementen ontwerpen. In 1854 trad Olden- Tusschen deze beide deelen heeftmen wanburg t0e t0thet Tolverbond en stond in dat- delparken met linden- en iepenlanen op de
zelfde Jaar een stuk grond af aan Pruissen plaats der voormalige wallen.Antieke gebout0t hetaanleggen van eene oorloghavenbjde wen zjn er niet.Het kasteel is afkom stig
Jade.Voortswerd eeneovereenkomstgemaakt uit de lideeellW ,en deSt.Lambertuskerk,

met het grafeljk Huis Bentihek en deheerljkheid Kniphausen in bezit genomen. Een
nieuwe Landdag in 1855 leverde een aantal
belangrjke wetten,waarondereenegemeente-

oorspronkeljk in spitsboogstjl opgetrokken,
is in eene koepelkerk herschapen.Men heel
er eene deftige R .K atholieke Kerk in spits-

boogstjl,- voorts:het Augustéum ,de boe-

w et,eene w etop de ministeriéle verantwoor- kerj, het paleig van den Groothertog,het
en eene w et op het onderwjs,terwjlindien Peter Fri
edrich Ludwig-hosqitaal,hetPiusvan 1857 de regtsbedeeling geregeld werd. hospitaal en het Eliabeth-klnderziekenhuis,
Na dien tjd betreedtOldenburg den wegvan de reaalsehool,de Ceciliaschool,hetgymnakalmen vooruitgang.Toen bj den dood van sium enz. Men vindter in het algemeen een
den Koning van Denemarken op nieuw de aantaluitmuntende scholen. Tût de openbare

vraaj ter tafelwerdgebragtomtrentde0y- verzamellngen behooxener:deStaatsbûekerj,
volglng in Sleeswjk-llolstein!kwam derege- hetGroothertogeljk kabinetvanmunten,0udring van Oldenburg tegendeelschenvanDene- heden enz.,en hetmuséum vanschilderjen.
marken in verzet en protesteerde den liden Erzjnonderscheidenegeleerdegenootschappen
November 1863 tegendetroonsbeklimmingvan
Cl-istiaan IX ten opzigte van de Hertogdommen.N0g krachtigertrad de Landdag op,die
zich in 1864met48tegen4stemmenvôörhertog
Frodria mol Augustenbgtrp verklaarde.Toen

en merkwaardige vereenigingen,en er wordt
voor de volksontwikkeling veel gedaan. De

njverheid isernietonbelangrjk;erzjn tabaksfabrieken,lnojerjen,i
jzerfabrieken,bierbrouwerjen,glasblazerjen enz.De vee-en
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vooral de paardenmarkten te Oldenburg zjn
vermaard.Van de17321inwoners(1875)beljden ongeveer 15500 de Protestantsche en
1500 de R. Katholieke godsdienst, en men
heeft er 100 Israëlieten.Nabj de stad ligt

het Everstenholz, een fraai bosch, aan den
Groothertog toebehoorende.Deze stad werdin
1155 met wallen omringd,in 1168 door Hent
frzk de .teelf.
n en in 1230 door de Stadingers

zjn doorgaans zamengedrukt, somtjds met

eenvliezigenrandomgevenenbevattenvleeschofhoornachtig kiemwit, in welks aszich de

regte,bjna evenzo0langekiem bevindt.Men
ziet de Oleaceën voornameljk 0qden gematigden gordel, bepaaldeljk op dlen van het
noordeljk halfrond. De merkwaardigste geslachten van deze familie zjn:Olea A.Wr.
(zie Olji
fboomq,Zyiçsldfrv- Tourneh,I'
raœinu
Tp>.:/.en DyrLnga L.Men heefloverbljf-

belegerd,en ontvingin 1345stedeljkeregten.
Oldenzaal,een stadje en kantonshoofd- selen van bladeren dezer familie ontdektin

laats in de Nederlandsche provincie Over- de tertiaire vormingen, en wél van de geslachten:Elaoides Ung., Olea en Fraœin%n.

pssel,ligt aan den zuidwesteljken voetvan
den Tankenberg (30 Ned.elhoog) en aan
den sgoorweg Almelo-salzbergen en ismerkwaardlg wegensveleOudheden.Men vindter
een gymnaslum ,eene groote katoenspinnerj,
vele calicot- en koëjzakkenfabrieken,2katoendrukkerjen enz.,benevensongeveer4000

Sommigesoorten zjn belangrjk wegenshare
olierjkevruchten,anderewegenshM rhout,

andere wegens haarsuikerhoudend sap enn0g

andere wegensharefraajebloemen.
Oleander,zie Nerium.
O1e Bull, zie B'
all.

inwoners.- Deze plaats wasreeds vôör het
Oldne (CsyH,:4W ) e0n bestanddeel der
ontvangen van haren tegenwoordigen naam meeste vetten, bevindt zich vooral in de
bewoond door de Kelten. Dit blijkt uit de vette oliën, wordt van de daarin aanwezige
wapens enz.,die er werdenopgegraven.Later stearine en palmitine gescheiden door verMvoonden er de Kimbren en Teutonen en had- laging van den warmtegraadywaarbj laatstden er in den aanvang onzerjaartelling op genoemden kristalllséren, en vormt in zuiveden Tankenberg den vermaarden tempel van ren toestand eene kleurlooze olie zonderreuk

Tanfana.O0k thanszjn er n0gsagenin0m- of smaak,welke moejeljk in kouden alkohol,gemakkfljk in aetherymaarin hetgeheelnietin.wateroplost,b1
J- 5OC.innaal-

loop omtrentdedienstdiergodin.Later heette
detegenwoordige stad Salahemenaareenesale
of paleis van den Frankischen vorst Pltara-ol#, die er in 420 de grondwetgaf,w elke
de Salische genaamd wordt,en vervolgenste
velde toog om Gallië te veroveren.De ver-

den kristalliseert,in hetluchtldige gedestilleerd kan worden,in de om ne lucht donker
en ranzig wordt, met loodûxyde of natron
langzam er verzeeptdan steazineenpalmitine,

latene sale ontvinq toen den naam van Olde en met salpeterig zuur elaLdine (zie aldu r)
Sale of Oud Palels. Later behoorde'zj t0t vormt.Zj bestaat uittrioleitezureglycerine

het landschap Twenthe en werd in 1222 door en kan regtstreeksverkregen vorden i00rhet
muren omringd.Gedurendeden Tachtiglarigen verwarmen van glycerine met oliezlur. -

Oorlog werd zt
g in 1580, 1597,1605 en 1626 Hetoleinezn%tr (C,:Hs4O2)ofel---eznurbevindt
belegerd,en op lastderStaten iszjin laatst- zich als oleihle in de m eeste vetten,vooralin
genoemd Jaar ontmanteld.Merkwaardig is er amandel-en oljvenolie en in varkensvet.Tot
de Roomsch K.Kerk,in hetm idden der lode het verkrjgen van oleïnezuur verzeept men
eeuw gebouwd;zj heeftin 1492 van een ver- de vetten m et loodglit, haalt daaruit met
schrikkeljken brandveelgeleden en werdin aether hetoleïnezuur l00d en ontleedthetmet
1525 gedeelteljk vernieuwd en vergroot.De zoutzuur. In de kaarsenfabrieken verkrjgt
oude kerk,Van een Yoogen toren voorzien, m en een mengselvan stearine-,palmitine-en
is er m erkwaardig o:a hare dikke zauren en oleknezuur,en ditlaatste wordt er door persing uitafgescheiden.Zuiver oleïnezuurvorm t
zonderlingr bouworde.
Oleaceën of olùfboomaehti
ge .
t
/ef
zlqdezlis eene kleurlooze olie zonderreuk ofsmaak en
de naam van eene tw eezaadlobbige planten- bljft in de Opene lucht onveranderd, doch
familie uitdeordederD iandraeonderdeM 0n0- onzuivere neemt eene donkerderkleuraan en

petalae. Zj omvat heesters en boomen met reageertdanzeerzuur.Zjverstjftbj+ 40C.,
tegenoverstaande, gesteelde,enkelvoudige of kristalliseert in naalden,lostgemakkeljk op
onparig gevinde bladeren en in trossenofaren
geplaatste twee-oféênslachtigebloemen.Deze

in alkoholen aether,maarnietin water,kan
m et waterdamp gedestilleerd w orden, geeft

laatstezjnbjsommigegeslachtennaakt,maar bj drooge destillatiesebacinezuuryazjnzuur
hebben bj demeesteeen 4-ofs-deeligen of enz.,met salpeterigzuur hetisomeer elaïdine4-of s-tandigen kelk en eene uiteven z00- zuurenmetsmeltendebjtendekalipalmitinevele bloembladen bestaande, trechtervormige zuurenazjnzuur.Vanharezoutenzjndieder
bloemkroon. Men heeft daarin 2 meeldraden, alkali
ën oglosbaarin water,maarde overige

wierhelmdradenmetdebloembuiszjnzamen- moejeljk lnwater,dochgemakkeltikinaether
gegroeid,terwjl de z-hokkige helmknoppen en alkohol.Dealkalizouten zjnbestanddeelen
overlangs openspringen. H et bovenstandig,
tw eehokkig vruchtbeginsel bevat m eestal 2
hangendezaadknoppen in ieder h0k;destam per is zeer kort en de stempelenkelvoudig

der zeepen, en het loodzout vindt men in
loodzalf. Onzuiver olei'nezuur dient tot het
smeeren van machines, t0thet invetten van
w 0l en t0t het bereiden van gewone zachte
ofz-spletig.De vruchtissomtjdseene één- Zeep.

zadige bes,somtjdseenegevleugeldenooten
Olenek (De),eene rivierin hetSiberische
somtjds eene z-kleppige zaaddoos.De zaden gouvernem entIrkoetsk,ontspringtop het Je-
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nisseïgebergte,volgteenenoordoosteljkerig- Van het wate*r** kan worden qescheiden.De
ting en stortop 73ON.B.bjOlensk,denoord- aethérische ollen vertoonen zlch in de gedeljkstestadvanhetRussischertjk:tenwesten daante van dunvloejende,op hetaanvoelen
van den mond der Lena zich uit ln de N00r- nietvettige,sterk riekendevloeistoFen,meestal
deljke Ilszee. Zj bljft aan haxen vûond van eene bruingele kleur. In den zuiversten
naauweljks2 vaaanden vrj van js,en langs toesfand zjn zj kleurloos. Zj hebben een
hare oeversvindtyaen velemammouthsbeende- braudenden,eenigzins bitterensmaak,enhaar
ren. Haar benedenloop isin 1873 onderzncht soorteljk gewigt is doorgaans geringer dan
doo1*eene wetenschappeljke expeditie onder dat Van w ater. Afkoelendeverstjven zj t0t
het bestuur van Czekanowskivan Jakoetsk.
eene kristalljne massa, zonder geheel hard
Oléron , een eiland aan de westkustvan te worden,terwtjlzich eene kamferachtige
Frankrjk,vöôr den mond der Charenteen zelfstandigheid (stearopt) afscheidt en een
der Seudre in de Golfvan Biscaye gelegen en tweedebestanddeel(elaeopt)in eenvloeibaren
tot het departement Charente Infe
'rieure be- toestand bljft.Dooruitpersing kunnen deze
hoorend,is van het eiland Rê door de straat bestanddeelen gedeelteltjk gescheiden worden.
Pertuis d'Antioche en van hetvastelaud door
de straat Pertuis de M aum asson gescheiden
en verheft zich tegenover de stad M arennes.
Het eiland heeft eene uitgebreidheid van 153

Het kookpunt der aethérische ol
iën ligt veel

hoogerdan datvan water,nameljkop 160-

1700U.Met een brandend ligchaam in aanra-

king gebragt,ontvlammenzj enbranden00k
D Ned.mjljisin hetwesteljk gedeelterots- zonderpit voortm eteene liehtgevende,maar
achtig, ten oosten door z% dbanken omgeven walmende vlam.ln water lossen zj slechts
en levertgman,peulvruchten,groenten,wjn in geringe hoeveelheden Op, m aar zeer geen ooft, afpmede veel zogt. De inwoners, makkeljk in spiritus,zoodatdeverschillende
20000inaantal,ztjn.grootendeelsProtestanten reukwateren,zooalseaudeCologneenz.,wjnen tevensuitmt
lntend:zeelieden.- Diteiland, geest-oplossingen zjn van aethérische oliën.
in de dagen der oudheid Uliarns geheeten, In den dampkring e11vooralbj het zonnebehoorde aanvankeljk totAquitanië,latert0t lichtnemen zj veelzutlrstpf0yenverbinden
het rjk van Kareï V en werd daarna door zich daarmede onder ontwikkellng van kleine

de Engelsehenverûverd,doch on4erKarelT11 hoeveelheden koolzutlr tot hars. Sterk zwadoûr de Franschen weder in bezit gsnomen velzuur vereenigt zich met aethérische oliën
en onder Lodewqk XIF versterkt.Dev00r- t0t dikke, bruine verbindingen,waarbj de
da
'ol
éro
ns
me
tenvee
n
ams
te
ted
zljn er: het sterke Château olie eene gedeelteljke ontleding ondergaat.
scheepsbouw en 3300,St. Rookend salpeterzuurbrengtZe bjplotseljke
Georges d'Olêron met 5200 en St. Piexre ingieting t0t ontvlam ming. Men heeft zuurd'
Ole
'ron met 5000 inwoners.- Het Oléeon- stofhoudende en zuurstofvrje vlugtige oliën.
dcAe reet naar dit eiland alzoo genoemd,is
T0t de zl
-rstofhondende vlugtiqeoliën beeene nenameling van regtsgebruiken en ge- hoortde rozenolie?die in Oost-lndléverkregen
wjsden pver scheepvaart en handel, welke wordt doorgroote hoeveelhedellverscherozen
reeds vöôr de 14de eeuw ontstond en door m et de kelken en m etw aterin een destilleereen edict van 1364 krachtvan w6t erlangde. ketel te werpen en het vocht te destilléren.
00k in andere Staten,in Spanje,de Neder- op het overgehaalde water vindtmen na de
landen en op de Brittannische Eilanden ,werd afkoeling een ftjn vliesjevanboterachtig verdat regt toegepast.

Olga (Deheilige)waseen eenvoudigebûerin
uit een dorp bi
j Pskow ,doch de grootvorst
lgor van Kiew ontmoette haar op de Jagt
en verhief haar t0t zjne gemalin. Zj was
met uitstekende geestverm ogens toegerust,
zoodat zj tot 955 het rjk voor haren minderjarigen zoon Smiaetoslaw bestuurde, toen
haarechtgenootin 946gesneuveldwas.Daarna

vertrok zp naarConstantinogel,omhelsdede

Christeljke godsdienst,ontvlng den naam van
Helenaen werdnahaaroverljden(968)heilig
gesproken.Haar naamdag isde lldeen in de

R.KatholiekeKerk de 24steJulj.
Oliën zjn stoFen, welke in de 3 rjken
dernatuur sterk zjn verspreid.Men verdeelt
zt hoofdzakelt)k in rluytiye (txef/
z//
rfdc/
le,zie
aldaar) en rette t)
19W.Tot de eersten rekent

stt
jfde rozenolie (attar) van eene lichtgroene
kleur,die in stopiesschen verzameld en nogmaals gezuiverd wordt. Men verkrjgt van

50 Ned.pond rozen 11
/:-6 Ned.lood olie.
Deze is bjna kleurloos, heeft een schier bedwelm enden geur, een soorteltjk gewigtvan

0,832 en isw einig oplosbaar in water.Voorts

behooren daartoe:derozemarjinolie,verkregen
dunvloejend, met een doordringenden geur
en een soorteljk gewigtvan0,912?- oranjellpeé
.ezzlplïe(neroli),roodachtiggeel,dunvloeijend,aangenaam van geur en t0thetvervaarm et rosmaeinus t?
-#F
cïzlclïq
:,helder alswater,

digen van eau de Cologne dienend,- peperwzlpfplid,geelachtig w it,m eteen brandenden

smaak en een soorteljk gewigtvan 0,92,anjyolietkleurloosofgeelvan kleur,- eq)'
e-

ppefplïe,afkûmstig van de gedroogdebladeren
men stûFen VaD zeer uiteenloopenden schei- van Metaleuca levct
lt@eptèrpz?
,(0p deMolukken),
kundigen aard,diebjnaallendoorvlugtigheid lichtgroen van kleur en meteen kamferaehen sterken reuk m et elkander overeenkomen. tigen reuk, - kamillen-? venkel-, lavendel-,
Men vindtzevooralin hetplantenrjk ,inzon- kaneel- 7f.
ozzlïp's-,muskaatnoten-en bitteretz-tlsderheidin de bloesems.Menverkrjgtzedoor- delolie.
gaans door de deelen, die ze bevatten,m et
Van de z'
ltnrstofvrî
jevlugtige oliën vermelwater te destilléren,zoodat de olie,met den den wj:ferpentî
jnolie,door overhaling van

waterdamp overgehaald, daarna gemakkeljk terpentjn metwaterverkregen.Deterpentjn
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is afkomstig van denneboomenj bjv.van
Pinus dyleedfri.
s, van Pinus vtdrïfï-g, van
Pinus''
kcel en Pinus abées.Deterpentjnolie,
welke in den handelvoorkomtyis door ver-

bezitten een Qaauwen reuk, weinig smaak en

zjn glibberig op hetgevoel.Demeestenworden dik bj vermindering der warmte en
slechtsweinigen bljven vloeibaarbjeenaanrkeljken koudegraad.Bj hetverstjvender
harsing çeelachtig,maarmen zuivertzedoor me
eenerectlicatiemetwater,waardoprzjkleur- oliën wordtde geheele massa niethard,maar
l00s,waterhelderen dunvloejendwordt.Haar een bepaald gedeelte,dat uit stearine en palsoorteljk gewigt is0,
872,en haarkookpunt plïfizldbestaat,terwjldeoleznevloeibaarbljft.
ligttusschen150 en 1650C.Bjeenekotldevan Men geeft dezen naaua aan hetvloeibare g027OC.levertzj een stearoyt.Zjisinwater deelte der droogende oliën,terwjlmen dat
nagenoeg onoplosbaar,doch ln wjngeestdes van niet-droogende elaineheet.De vette oliën
te m eer naarm ate deze minder w ater bevat. zi
jn niet vlugtig en kunnen eenevrj hooge
Verzadigtmenterpentjnoliemetchloorwater- temperatuur verdragen zonderte veranderen.
*
stofgas,dan verandertzj in eenekristalljne Bj hooger klimmende hitte worden ZiJ' 1)I*J
massa, welke bj het uitpersen kunstkamfer aanvankeljke gasontwikkeling ontleed,ont(zoutzuur dadyl)achterlaat,terwjldeuitge- vangen gedurig bruiner kleur,verspreiden0nperste vloeistof uit zoutzuur prucyl bestaat. aangename dampen en laten eene kleinehoe-

Zj is verreweg degoedkoopste dervlugtige veelheid ylimmende k001achter.Haarsoor-

oliën en wordtveelgebruikttothetaanmaken teljkgewlgtis0,89-1.ophetpapierbrengen
der kleuren voorporseleinsehildering,t0tver- zj eenevetvlek te weeg,welkenietbj vernissen, t0t het weeken van kaoets'
loek enz. warmingverdwjnt.Zjz'
Ijn brandbaarenverterwjlzj in zeergezuiverdentoesiandonder branden bj genoegzame verhitting meteene
den naam van camphine t0tvoedingdervlam heldere vlam. Een schaaltje met vette olie
in lampen dient.Voorts heeftmen:nagelolie, kan men met een vlammend voorwerp niet
bereid uit krnidnagelen, met eene geel- 0f aansteken;zjontvlamtdaneerst,wanneerzj
bruinac,
htige kleur, een brandenden sm aak in de capillaire vezels derpitopgetrokken en
en een soorteljk gewigt van 1,034,- ci- in eene vlam voldoende verwarmd is;hierdoor

troenolie, uit ijngewreven citroenschillen door wordt zj in brandbare gassen ontleed.Vette

uitpersing ofèestillatie verkreren,meteene oliën nemen in de luchtzuurstofop en sombleekgele kleur, een sterken cltroengeur en

mige ontwikkelen daarbj eene warmte,die
een soorteljk gewigt van 0,847, - .
l'
enerer- onder gunstige omstandigheden eene ontbranld.
îdewpîï:, zo0 helder a1s water en meteen ding kan veroorzaken.Zj zjn onoplosbaarin
soorteljk gewigtvan 0,911,- steenolie(ge- water,doch lossen gedeelteljk opinsterken,
troleum .naphtha) meteen soorteljk gewlgt vooral kokenden spiritus;daarentegenworden
van 0,752 t0t0,878 (zie onderAardoliej,- zj opgencmen in zwavelaetheren aethérische
benzol, hoeweldoorgaansnietonder de aethé- oliën.Metbjtendeen koolzure alkaliën vorrische oliën gerangschikt! maar sterk daar- men zj melkachtige emulsiën en bj aanhoujsterke kali-ofnatronmede overeenkûmende; zd wordt verkregen dende digestie met vrt
door verhitting van een m engselvan gekristalliseerd benzoëzuur m et eene overmaat van

l00g ontstaat er eene verzeeping.
Men onderscheidt devetteoliënindroogende

kalkhydraat in een retort,waarbj heteerste
wordt ontleed in koolzuur en benzol,terwjl
dit laatste overgaat.Minderzuiver,maarveel
goedkooper wordt zj in hetgroot bereid uit
steenkolenteer, nameljk uit het destillaatj
hetwelk bj de rectiicatie het eerst overgaat.
Het is een kleurloos,dunvloejend vochtmet
een soorteljk gewigt van 0.85. Het is niet

en niet-droogende.Yan deeerste isdeWlplïd

ill water, maar in alkohol en aether 0plosbaar en wordt voorgesteld in de formule

de belangrtjkste. De koud uitgeperyte is de
beste,doch 00k de warm uitgepersteisgoed,
wanneer de uitpersing heeftplaatsgehad bj
eenewarmte,die 90OC.nietoverschreed.Zj
is afkomstig van ljn-of vlaszaad,hetwelk
16 t0t 270/0 olie levert.Deze is licht- of
bruingeel, heeft een soorteljk gewigt van
0,9395,kan t0t20OC.wordenafgekoeldzonder

stearine afte scheiden en verstjft eerstbj
C6H6.00k noemen wj deschieferolie(hydro- 2;OC.Zj lostoy in eene4o-voudigehoeveelcarbure,photogeen, eupion),een olieachtig heid kouden en ln eene s-voudigehoeveelheid
achtig vocht,verkrezen doordroogedestillatie kokenden alkohol. Men bezigt haar t0thet
van bruinkool, bitumineusen schiefer enz.; vervaardigen van vernissen en bj hetsehilzj wordtin delampgebrand,- eneindeljk deren in olieverf. Ljnolievernis draagt den
steenkolenteerolie, verkregen door destillatie naam van stand-olie.Voortsvermelden wj:
van steenkolenteer. Eene soort van deze, hennqolie, die lichtgroen van kleur is en
spirit ofeoalteargeheeten,dientterbereiding t0t bet vervaardigen van rroene zeep wordt
van kaoetsloekoplossingen.
gebruikt,- paparerolie,d1eveelop oljvenThans gaan wj over t0t de beschouwing olie geljkt,- en ricLnn.
solie,diemen in de
van vette 0IiJl.Deze aluiten zich aan bj de geneeskunde a1s purgeerm iddelaanwendt.
vaste vetten,van welke zj alleen doormeerVan de niet-droogende oliën noemen wtgin
dere smeltbaarheid versehillen. Intusschen de eerste plaats de boom- ofoluvenolle.Men
vindt men de vetten meer in het dierenrjk verkrjgt ze doûrkoude ofwarme uitpersing
en de oliën in het plantenrjk.De vette oliën van oljven, en zj heeft in het eerste geval
vertoonen zich in de gedaante van min of eene groenachtige en in het tweede eenegele
meerdikvloejendevochten,welkedoorgaans kleur.Deolievan overrjpe oljven isechter
bruinachtig geel,ofgroen van kleurzjn5zj kleurloos. Haar soorteljk gewigt bedraagt
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ezeepziederj,terwjlwjeindeljkn0ggewag
0,9192.Reeds bj eene matiye koudeboven d
hetvriespmltscheidtzj palmltineafinwitte maken van amandelolie,laurierboter,eaeaoboter,
korreltjes.Bj voldoende warmtebljftzt
jvan traan, spermaeeti, van den potvisch afkomalle oliën het langst vloeibaar zonder in te stig,enklaawwenvet,hetwelkmenverkrjgtuit
droogen, zoodat zj in gezuiverden toestand beenderen van runder-kalver-en schapenpoogebezigd wordt t0t hetsmeeren van het ra- ten5 vele horologiemakers geven hieraan de
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derwerk van mlrwerken. Voorts bezigt men voorkeur boven boomolie.N0g beter dan deze

ze in de huishouding terbel
*eiding van sptl- is echter voor ijne uurwerken debehenolie,
zen;men brandt zein de lamp en zj dient uitWest-lndiëafkomstig.
00k t0t het vervaardigen van zeep.Voorts Ten slottevermelden wj n0g,datljnzaad

vermeldenwtlderaapolie,die,donkergeelvan 26,walnoten 50,papaverzaad48,henneyzaad
kleuren vrj dik vloejend,eeneigenaardigen 25, ricinuszaad 50,tabakszaad 34, wlnter'
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De Amerikaansche oliepalm.

reuk heeft en een soorteljk gewigt van raapzaad32,zomerraapzaad30,amandelen38,
0,9128. Men brandt ze in de lamp, vooral beuknoten 16,hazelnoten58,witmosterdzaad

nadat zj door eene zuivering metgeconcen- 18 en aardnoten 250/0olie geven.

treerd zwavelzuurin patentol
nle veranderd is. Oliekoeken raap-oflnnkoekenzjnplatte,
Palmolo en kokosolieworden veelgebruiktin vierkantekoeken,indeolieslagerjengevormd
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van het gekneusde ljn- ofraapzaadqDeze
koeken worden hoofdzakeljk gebrulkt t0t
voedsel voor hetvee,inzonderheid voor het
rundvee. Zj bevatten n0g een gedeelte van
de olie,voorts alde stikstofhondende endelfstoFeljke bestanddeelen van het,zaad.Men
geefttot hetvoeden van vee devoorkeuraan
ljnkoeken. Zj worden meestalt0t ljnmeel
;jn gemaakten metanderevoedingsmiddelen
verm engd. - M en geeft ook den naam van
oliekoeken aan een meelbeslag,datbj lepels
vo1 in een p0t m et kokende olie geworpen
en dlarin gaargemaaktwordt.
Ollepalm (De Amerikaansche),
melanocoeea G#rfzl. behoort t0t het geslacht
Elaeis(zie aldaar)en groeitop droogeplaatsen en in hoog gelegene wouden der ZuidAmerikaansche gewesten Para en Ri0 Negro,
vooral aan de Rio Negro,de Madeira en de
Amazonenrivier. De liggende stam wordt 4

Olieverwen zjn metolievermengdej;Jn

gewrevene verfstofen,welke ten behoeve der
schilderkunst worden gebezigd.Alsdeeersten,
die daartoe van olieverwen gebruik maakten,
worden degebroedersJan enR%ibertrlzlEyek

genoemd. Het is echter waarschjnljk, dat

men reeds in de lode eeuw oliea1sbindmiddel
van verfstofen gebruikte. Intusschen hebben
gemelde broeders door hun voorbeeld aange-

wezen,hoeveelpartj de kunstdaarvan kan
trekken.Ditbljktdan o0k voldoende,wan.
neer men schilderjen in olieverf vergeljkt

m et stukken in waterverf, m et fresco's enz.

Niet alleen zjn bj hetbeziyen van olieverf
dekleuren levendiger,krachtlger,glansrjker

en zachter, maar 0ok de harmonie,het0n-

derling ineensmelten derkleuren,de rjkdom
van tinten en de doorschjnendheid worden
eraanmerkeljk doorbevorderd.Doorde 0ngemeene handelbaarheid derverfstofen isden

Ned.ellang en hec,
htzich aan deonderzjde kunstenaar gelegenheid qegeven om de duimet wortels in den aardbodem vast.Dekruin zendvoudige kleurschakérlngen der natuur na
draagt ongeveer 20 groote bladeren, wier te bootsen en tevenshettoovergebied vanhet
stelen methaakvormigestekelszjn bezet.De licht-eFect en coloriet te betreden.D00r het
bladvinnen zt
jn weleens 1 Ned.ellang,en gebruik van olieverwen heeftzich op het gemen vindter somtjds 100 aan elke zjde.De bied der schilderkunst eene nieuw e techniek
manneljke bloemkolf,1/:Ned.ellang,isin ontwikkeld,die a1s hulpmiddelvoorhetgenie

eenescheedebesloten,endevrouweljkebloem- de heerljkstekunstgewrochtenheeftvoortqe-

ko
lfdraartomstreeks 100 takken.De vrucht bragt.D aarenboven hebben de Olieverwen,1nis eivormlg, w ordt door drukking 5-en 6- dien ze naar behooren bereid w orden,eene
kantig en bevat Oranjellleurig,Oliehoudend Ongem eene duurzaamheid. T0t het bereiden

vleesch, hetwelk door de Indianen genuttigd

dier verfstoFen w orden gekleurdeplantaardige

wordt. Voorts persen zj daaruit olie voor
hunnelampen.5Vj geven hierbjeeneafbeelding van den oliepalm ,- in de eerste plaats
van den boom op zeerverkleindesc'
haal,wjders in a van den manneljken bloemkolfin
zjnescheedeop l
/lzdedernatuurljkegrootte,
in b van eene doorsnede van den vrouweljken bloemkolf op S/sste der natuurljke
grootte,in cvan eenemanneljke bloem ,11/:

ofdelfstofeljke zelfstandigheden op eenmarmeren wrjfsteen metolie vermengd en met
een steenen Ofkristallenlooperfl
jn gewreven.
V00r grof schilderwerk bezigt men ljnolie,
doch voor fjner werk meestalpapaver-en
notenolie. Om de verwen spoediger te doen
droogen,worden ze0okwelmetgekookteljn-

maal vergroot, in d van een omw indselblad
der bloem op 4-voudige groûtte, in e een
derde van den helm dradenkrans op dubbele

grootte,infeenevrouweljke bloem op l/lcde
dernatuurljkegrootte,in.
g eene rjpevrucht
op 1/4de der natuurljke grootte,in h hare
s
teenkern op ttdedernatuurljkegrootte,en
in i deze in doorsnede.
Olieplanten 9 zie Oliè'
n.

Oliesel (HetLaatste)is é6n van dezeven

olie gewreven.Olieverwen wordentegenwoor-

dig gewoonltjk in blaadles ofin tinnenbuisles

m et een schroevend deksel aan de schilders
verkocht en door hen m et kwasten en penseelen op doek,houtofm etaalovergebragt.

Deze ziln echter vooraf door een ltjmgrond

geschiki çemaakt,om dieverwen te ontvangen. Is d1t naar eisch geschied,zoo kan de

veriaag later gemakkeljk op een ander doek

worden overgebragt,- eenekunstbewerking,

die dgn naam draagtvan rerdoeken.
Ollfant (Elephas)is de naam van een die-

sacramenten derR.Katholiekekerk.Het be- rengeslacht,hetwelk t0t de Orde der Dikhuistaat daarin,dateen in doodsgevaar verkee- digen (Pachydermata) en t0t de familie der
rendliddierKerkdooxdenpriestermetgewjde Snuitdragenden (Proboscidea) behoort. Deze
olie gezalfd w ordtten teeken van vergeving familie Om vat 00k het uitgestorven geslacht
van zonden.De oorsprong van datSacrament der M astodonten. De olifant is het grootste
iste vinden in Jacobus V :14,15.
landdier en door zjn ligchaam ,zjnekracht
Oliesteen of wetsteen noelt men eene en schranderheid zeermerkwaardig.Hjbezit
metijnekwartsdeelenvermengdeleisteensoort, een zeer langen snuit, geene hoek-, m aar
welke door hare hardheid ongemeen geschikt snjtanden in debovenkaak,welke zeerlang

ist0t het sljpen ofaanzetten van jzeren of
stalen snjwerktuigen.Men geeftdaaraan den
naam vanoliesteen,omdatzulkeensteen bt
lhet
sljpen meteen weinig olie wordtingewreven.
Doorgaansgeschiedtheteigenljke sljpen op
zandsteen,terwjlmen voorhetqlnereaftrek-

zjn en den naam vanslagtanden dragen.Men

vindt hem in hetmidden van Afrika,in het
zuiden vau Azië en vooralop Ceylon en Su-

mâtra.De koq van den Aziatischen olifantis

grooter dan dle van den Afrikaanschen;ook
is eerstgenoem de leerzamer en m inder lang
van ooren.W anneer men den mammouth me-

kken den oliesteen gebruikt.M en delft dien
vooralin Luxemburg,alsmedein den Levant. derekent,teltditgeslacht4soorten,nameljk
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den Afrikaanschen olifant (E.Africanus'
, met
21 ribben,- den Sumatraschen olitàr.'(E.
Sumatranus),met20ribben,- den Indischen
olifant(E.lndicas)met19ribben,-- enden
mammouth (E.primigeniua)met 18 ribben.
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en edelsten.W j zien hetvoorbeeld van zulk
eene regéring vooralin de handelsstaten van
vroegeren en lateren tjd,bjv.teMassiliaen

te Carthago in de dagen der oudheid,te Venetië en te Genua in de middeneeuwen,en
De olifant wordt we1 eens tusschen de 4 en in de NederlandscheRepubliek derZevenPro5 Ned.elhoog,weegtop zjn 20stejaar0n- vinciën illden nieuweren tjd.Daarvoor is
geveer 3500 Ned.pond en kan 200jaaroud dan 0okeenegegrondereden.Een bloejende
worden.Zjnert
lwe,gerimpeldehuidisgrjs- handelbrengtnietalleen algemeene welvaart,
achtig bruin van kleurenzeerdik.Zjn voor- maar 00k verbazende schatten in het bezit
naamste werktuig isde snuitoftromp,welke van enkelen, en deze eigenaars van grooten
hem dient t0t ademhalen, ruiken, brullen, rjkdom vereenigdenzicht0teenbevoorregten
opslorpen van water, in den mond brengen stand,die doorzjninvloed overalleopenbare
van voedselenz.Hj kan dien l'
egtuitsteken aangelegenheden beschikt en zich dus het
en ook oprollen. De snuit bekleedt btjden hoogste gezag toeëigent. Enkele malen was
olifant de plaats van een arm en hand,en de oligarchie 00k gegrond op verovering,
hj vereenigt daarin eene groote krachtmet zoodat de overwinnaars, doorgaans in klein

een fijn gevoel.Hj kan daaxmedein 'tvoor- aantal, heerschappj voerden over de 0V0rnen.
bjgaan een volwassen m ensch opnemen en W onne
Oligoklas is de naam van eeneveldspaatin de hoogte slingeren, bloemen afplukken,

knoopen loswikkelen, een sleutelin een slot soort met eene hardheid van 6 en een S00reljk gewigt van 2264-2,
66. Dit gesteente
omdraajen enz.Hjvoedtzichmetvoortbreng- t
selen Van het plantenrjkjvooralmetboom- heefteen glasglans,ls vetachtig op de breuk,
bladen, alsnaede vaetgras en rjst,zoodathj doorschjnend aan de kanten, kleurloos of

vaak aanderjstveldengrooteschadetoebrengt.
Hj kan dageljks ongeveer 100 Ned.pond
gras nuttigen.Gaarne houdt hj zjn verbljf
op koele, boschrjke, moerassige plaatsen.
Hj zwemt zeer vlug metden snuitomhoog
en trekt op die wjze over snelstroomende
rivieren.Hetpas geworpen Jong van den 01ifantheeftde grootte van een volwassen wild
zwjn. Omstreeks op 3-of4jarigen leeftjd
komen bj dezedierendetandentevoorschjn,
welke het ivoor leveren. Deze kunnen 21/:

grjs- of groenachtig en heeft t0t formule
(NacC!)AlgSis0I4.

Olkfberg tDe),in hetHebreeuwsch Hor
/fl,
:à'
d/lizz;en in hetArabischDsjebelelnlrj
volgenshetBjbelsche verhaaldeplaats,waar
.

Jez'
us afscheid nam van zjnediscipelen enten

hemelvoer,ligt ten oosten van Jerusalem en
is door de beek Kedron van deze stad ge-

scheiden.Hj bestaatuitkalksteen en isdoor

laagten in 3 koepels verdeeld,van welke de

noordeljkste en hooqste zich 830 Ned.el

rheft,terwjl demlddenste,slechtsweinig
Ned.ellang w orden en m en heeftergezien, ve
die eene zwaarte hadden van 100 Ned.pond. lagerdan dezooeven genoemde,a1sdeheilige
Men vangt de olifanten op verschillende plaatswordtbeschouwd.Constantj;ndeGroote
wjzen.In Afrika worden ze doodgeschoten, bouwde er eene basilica.In de 7deeeuw beomdat men hen dââr niet tam maakt.Elders vonden er zich onderscheidene kloosters en
laatmen hen in bedekte kuilen vallen of'men eene kerk,die in de lldeeeuw verwoestw erlokthen door middel van tamm e olifànten in den. In de 12deeeuw herrees er eene groote
h 00k van deze waren in de 16de
een soort van fuik,dieallengsnaauwerw ordt kerk ,doe'
en in een stevigen staleindigt.Ztjlaten zich eeuw slechts puinhoopen te vinden. Tegendaarna alligttemmen, en ztlworden dan tot w oordig heeft men er eene kleine,dooreen
allerlei werkzaam heden gebezigd, vooral in grooten tuin Omgevene, aehthoekige koepeltjd van oorlog, omdat zj lasten van 1000 kerk ,diein 1834- 1835 w erd voltooid.lnhet
Ned.pond kunnen vervoeren.Eenolifantheeft midden van deze wjstmen deplek,waarde
eene snellen tred en struikeltnooit Hj leert hemelvaart heeft plaats gehad. Deze kapél
zjne meester spoedig kennen en iszeerge- behoort aan de Mohamm edanen en wordtdoor
voelig voor eene zachte,welw illende behan- hen heilig gehouden,maarop som mige dagen
deling; door vriendeljke toespraak en door mogey de Christenen er de mis lezen.

Olljfboom (OleaR.-&.)isdenaam van
m aar neemtwraak Op den- een plantengeslacht uit de familie oleaceën.
a
r
be
i
d
o
pwe
k
ke
n
,
gene, dle hem bedreigt. De gedroogde mest H et omvatboom en en heesters mettegenoverbeloften laat htl zich tot den moejelijksten

van den olifantwordtop Ceylon totbrandstof
gebruikten depottebakkersmengendien onder
de potklei.Men heeft 0ok roode en witte 01ifantenjdoch alleen in de stallen der aanzien-

ljkstçOosterycheVorsten.
Ollgarchle isdenaam van een regéringsvormj waarbj hetbeleidderzaken van den
Staat in handen is van eenige weinigen,die
t0teene bevoorregte klasse behooren,terwjl
alle overige klassen vanhetbestuurzjn uitgesloten.Zj iseeneontaardingvan denrepu-

staande, lederachtige,enkelvoudige,gaafrandige bladeren,metokselstandige bloemtrossen
of aren en met vleezige één-oftweezadige

steenvruchten.Degewoneoljfboom (O.europaea Z.) is Oorspronkeljk een gedoornde
heester,maarwordtdoorkweeking een boom
ter hoogte van 2 of 3 Ned.elmeteene sterk
vertakte altjdgroenekruin,eenegroenachtig

grjze,gladde,in gevorderden ouderdom gescheurde schors,grjswittetakjes,zeerkort
gesteelde, lancetvorm ige of elliptische, van

blikeinschen regéringsvorm of eigenljk van boven groene, van Onder zilverwitte,grjze,
de aristocratie, van het bewind der besten

goudgele ofroestbruinebladeren,okselstandige

OLIJFBOOM.
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bloemtrossen met kleine, witte bloemen en is groenachtig geel, fraai geaderd,vast en

rond-langwerzige,zwarte,bjkweekingomgekeerd-eironde,groene,witte,roode,blaauweof
zwartesteenvruchten(oljven)metgroenachtig
wit,oliehoudend vleesch en eene harde,éénhokkige, éénzadige steenkern.De oljfboom

duurzaam en kan goed gepoljstworden.O0k

hethoutvan vermaagscbapte soorten isvoor

denschrjnwerkerzeerbruikbaar,zooals:dat
van 0.lancea -LJvl.,datvan 0.nndulataJaeq.
(ebbenhoutaan deKaapljdatvan 0.panow
lata A.Be.(marmerhout)en datvan 0.ameHccpl Moh.(duivelshout). De plaats, vanwaardeoljfboom afkomstigis,valtmoejeljk
te beyalen. Volgensdegetuigenissen desBjbels ls Syrië,volgens d1e der Grieken KleinAzië zjnvaderland.Hetlangeontwikkelingstjdperk van dezen boom wjst 0ns op een
gewest,waar de winters korten zachtzjn
en hetdroogeJaargetjdelangvandut
lris,alzoo op Syrië en de kust van Australië.De
vruchten van den Oljfboom waren den Israëlietentoegezegdalskosteljkevoortbrengselen

is afkomstig uit Aziëjgroeitin hetwild aan
de oostkust van Afrika op 22JN.B.,bevindt

zich als wildeoljfboom (OleasterPlin.
)aan
de noordkust der Middellandsche Zee,vooral
in Griekenland,- voorts in de Krim en in
Amerika,inzonderheid in Mexico en Peru,
werwaarts deze plant reeds in 1560 door

AntonioAJIerOisovergebraqt;hjbehoortt0tde

voornu mstevertegenwoordlgersvanhetaltjdgroene gewesten verheftzich in de SiérraNe-

vadat0t950,bjNizzat0t750enaandenEtna
tot690 Ned.elboven den zeespiegel.llj kan

zeer oud worden, maar is niet bestand tegen van het beloofde land,en die boom was na

.
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Deoljfboom.

fellevorst.Menkanhem vermenigvuldigendoor den vjgeboom enden wjnstok hetzinnebeeld
zaad, door stekken en 00k door oculéren op van welvaart en zegen.Zj vonden bem dan
den gewonen liguster(Ligustrum).DeOnrjpe 00k in hetlandKanaën,enzjnaanbouw werd
vruchten worden ingemaaktdoor zein water, in de dagen van Darid en Salomo bevorderd.
daarna in potasch- of kalkloog te leggen en Men bezigde de olie bj hetgereedmaken van

verder van zout en speeerjen te voorzien.
Hoofdzakeljk echter verkrjgt men van de
rjpe vruchten oljvenolie,wler deugd afhankeljk is van de zorgvuldigheid,waarmede ztl

spjzen, bj de oFeranden,om de lampen te

vullen en om hethaaren hetgeheeleligchaam
te zalven. In het binnenland van Azië zoekt

men hem te vergeefs, want hj ontwikkelt

in Decemberworden ingezameld.O0k deker- zich gaarne in de nabjheid van de zeeen
nen leveren eenevetteolie.Hetoljfboomhout van kalkgesteenten. O0k in Egypte waren

OLIJFBOOM- OLIVA.

geene oljfboomen.In den tjd van Homerus
maakte men bjlstelen van hethoutvan den
wilden oljfboom, en 00k toen reeds zalfde
men met de olie de lokken.De Grieken beschouYiden echter in lateren tjd Atheneals
hetvaderland van den oorsprpnkeljken oljfboom ,door de Goden op den Acrôpolisgeschapen.In de 7deot'6deeeuw vôôrChr.werdde

oltifboom overgebragt naar Italië,waar hj
Tr'
1.
:t>:n0gniettevindenwas.BjdeGrieken
waseenkransvan Oljftakken deprjsbj de
volgens Plinins in de dagen van Tarquini'
as
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1865)'',- rllistoricalsketches ofthereign
of George 11 (1869,2 dln)''
,- pFrancisof
Assisi(1871)*'
,- en :A memoir0ftheComte
de Montalembert(1872),,.
Lawrenee O@ #Jlf1 0en verdiensteljk
Engelsch schrjver, die een aantal reisbeschrjvingen geleverd heeft.Hj werdgeboren
in 1832 en vertrok reedsopjeugdigenleeftjd
naar Ceylon,vergezeldevoortsDqjangWJAJdoernaarNepalen woonde na zjn terugkeer
eenigen t'
jd te Edinburgh,w aar hj ala advocaat werkzaam was.Voortsdeed hjgroote

Olympische 8pelen, en te Rome droegen de reizen door Europa en Noord-Amerika,verdienstkneehtenvangelauwerdeveldheerenzulk gezelde na het uitbarsten van den Krim -

pasja op onderscheidene
eenkrans,wanneerzjnietmedeteveldewaren oorlog in 1856 Omergetrokken.Een oljftak iBvan oudshetzin- togten,vertrok in het daarop volgendejaar

nebeeld van den vrede,en overwonnenen,die als secretaris van lol
*d ElgLn naar Chinaen
vrede kwamen vragen,droegenoljftakken in werd toen gezantschapssecretaris te Jedo.Den
sden Julj 1861 zochten gehuurde moordehunne handen.

Devruchten van den Amerikaanschen oljfboom (0.americana L.)in Carolina en Fl0rida worden gegeten; zjne witte,sierljke
bloemen vormen okselstandigetrossen enzjn
hard hout draagt den naam van dqivelshout.
De welriekende oljfboom (0.fragrans Thl.4
groeit in China,Cochinchina en Japan en is

een altjd-groene heester ter hoogte van 11/2

tot2Ned.e1;zjnebladerengevenaandethee
een eigenaardigen geur.In de eeuw vöörChr.
vond men de meeste oljfboomen in ltalië,
en van Massilia (Marseille)breidden zj zich
uitlangsdeLigurischekust.W jgevenhierbj
eeneafbeelding van 0.satira,nameljk in a
een bloemtak op l/sdedernatuurljkegrootte,
in b eene bloem van boven op drievoudige
grootte, in c een stamper met den stempel,
in d een kelk met den stamper en stempel
op zesvoudige grootte, in e eene vrucht in

naars hem in zjne woning om het leven
te brengen, en de wonden, bj die geleîenheid ontvangenk,noodzaakten hem,n=r
huropa terug te eeren.In 1865 werd hj
lid van het Parlement, en in 1870 bevond
hj zich in hethoofdkwartierderDuitschers.
Sedert 1872 bewoont hj een landhoeve op
Lo
nr Island bj New York.Van zjne geschrlften vermelden wj: rlourney to Katj - The Russion shores of
mandu (1852)''
the Black Sea (1873),7- nxjnyjesata (1855)''1
prhe Transcaucasian campaign of Omer
Pasha (1859)'' - pNarrative ofthe Earlof
Elgin's mission to China and Japan (1860,
2dlnl''- rp>triotsandiibusters(1860)''XOn the present state of political parties in
America (18s0)''
, - en rpiccadilly, a fragment of contemporary biography (1870; 6de
drnk,1875)''.

Oliva! een vlek in het Pruissische regéin g deze vaet de kern doorgesneden,en in A ringsdistrlct Dantzig, aan den voet van den
Karlsberg (95 Ned. el h00g) en aan den
de kern.
Oliphant.Onder dezen naam vermelden spoorweg van Dantzig naar Stettin gelegen,

natuurljke grootte,in fdezedoorgesneden,

wg:
Margaeet Ol@/zcsf,geboren Wilson,eene
zeerverdiensteljkeEngelscheromancière.Zj
werd geboren te Liverpoolin 1818 en onderscheidt zich vooral door hare voortreleljke

telt slechts 3300 inwoners (1875), maar is
merkwaardig wegens zjn Koninkljk palei:
en talrjke buitenverbljven en inzonderheid

wegens den Vrede van Oliva,aldaar gesloten
den lsten Mei1660 tusschen Zweden,Polen,

tafereelen van het Schotsche en Engelsche den Keizeren den Grooten Keurvorst.Daarbj
buitenleven. Reeds haareerste roman:mpas- deed Joh'an Ctz.sipzfr, koning van Polen,afsages of the life of M rs.Margaret Maitland standvan zjne regten Op Zweden en Polen,

of Sunnyside (1849)''maakte grooten opgang en stelde noordeljk Lj:and,Esthland en het
en werd door eene reeks van andere uitmun- eiland Oeselin hetbezitvan Zweden,terwjl
tendewerkengevolgd,van welkswjnoemen: dit laatste K oerland m oest missen,en beide
XMarkland (1851)'', - rAdam Graeme of gedeelten de souvereiniteit van hethertogdom
Mossgray (1852)'',- rHarry Muir(1853)'',- Pruissen erkenden, weshalve Denemarken
5Magdalen Hepburn (1854)'',- rLilliesleaf zich genoodzaaktzag,kortdaarnate Kopen(1855)/' - pzaidee (1876)'',- gchronicles hagen een ongunstigen vrede te sluiten met
of Carlingford (1863)9', - prhe perpetual Zweden.- O0k eene stad met 7000 inwoners
curate (1864)'',- aAgnes (1866)'',- rrhe in de Spaansche provincie Valencia draagt
minister's wife (1869)1', - glohn, a love dien naam, terwjl in de provincie Badajoz
story (1870)'',- pr
l'
hethreebrothers(1870)''1 (Estremadura) Oliva deXeresgelegen ismet
re Arden (1871)'t,- pAthisgates ruim 4000 inwoners.
rsqui
(1872)''1 - pombra (1872)'', - plnnocent
Oliva (FernanPerezde),eenverdiensteljk
(1873)',- rMay (1873)''- rA roseinJune Spaansch tooneeldichter. geboren te Cordova
(1874)'',- pr
lahe story ofValentineand his in 1497,studeerde te Salamanca en Alcalâin
brother(1815)'',- enmphoebeJunior(1876)''. de wjsbegeerte en fraajeletteren,daarna te
Tot hare geschiedkundige werken behooren: Parjs in de wis- en natuurkunde, en hield
ife ofEdward Irving (1862;4de druk, vervolgens eerst te Rome en daarna te Parjs
pThe l
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voorlezingen over letterkunde en later te rjk. Hj was de zoon van een landbouwer
Salamanca over zedeleer, godgeleerdheid en te Thielt in Vlaanderen,werd kamerdienaar

wiskunde.In 1533 werd hj er rector der en barbiervanLodewqk XIen genootweldra

universiteit.Karel F benoemde hem t0t leer- het volkomen vertrouwen van dezen Vorst.
m eester van zjn Z00n (
later Pl
tili
ps 11), In 1477 zag hj zich verheven t0t graafd6
doch Oliva overleed vermoedeljk reedsvöör A eîfltzzlf.Zjnepogingen,om M ariavanWoxr-

hetjaar 1534. Ilj heet'
t zichjegensde taal
en letterkunde van zjn Vaderland zeerverdiensteljk gemaakt.Hebben 00k zjnevertalingen en Latjnsche tooneeldichten geene
hooge waarde,toch verwierfhj een regtmatigen roem door zjne zedekundige werken,
inzonderheiddoorzjn pDialogo deladignidad
de1 hombre''.Zjne gezamenljkewerken zjn

gondië t0tde zjde van zjn Koning overte

Olivarez (D0n Gasparo de Guzman,graaf
van),hertog van SczlLuear de Wtzgvt
zzzletfl,
eerste minister van Philips IF,koning van
Spanje,werd geboren te Rome den 6den Januarj 1587,studeerde te Salamanca kw am
aan het H0fvan Philéps 1II en verkreeg er
grooten invloed, vooral dflor de minnarjen

methode. Hj werd geboren den 19den Sep-

ling, die de belangrjkste ambten en bedieningen in zjn persoon vereenigde.Aanvaukeljk nam hj vele wjze maatregelen, doch
weldra kwam zjnegrenzelooze zelfzuchtaan
den dag.Hj was een voorstander van den
00r10g, omdat hj daarin de gelegenheid zag

tuut verrjzen!hetwelk hj desgeljksna V0rloop van eenlqen tjd weder liet varen.In
1811 keerde hj naarZwitserland terug,doch
overleed te W eenen den 3lsten M aart 1815.
Zjn belangrjkst gesehrift is porthoepographisehesElementarwerk(1804-1806!2dln)''.
Heinrielt Oliridr, een historieschllder en
een zoon v3n den voorgaande.Hj weid geboren t8 Dessau in 1783,genoot onderwjs
in de schilderkunst teDresden en teParjsj
vestigde zieb in 1810 in ztjne geboorteplaats,
waarhj voortreFeljke doeken schilderde,en
overleed te Berljn den 3den Maart 1848.
Joltann A '
eiozrïcFzFerdinand Olïrierteen verdienstelpk landschapschilder en een broeder
van den voorgaande. Hj werd geboren te
Dessau in 1785,wasdesgeljkswerkzaam te
Dresden en te Parjs, glng vervolgens naar

halen, mislukten, en die, Om Vlaanderen
door een oproeronder Franscheheerschappj
te brengen) desgeljks.Niettemin behield hj
de ganst des Konings en werd gouverneur
van St. Quentin.Na den dood van zjn begunstiger evenw el werd hj op aandringen
der door hem beleedigde edelen ter dood geill 1586 uitgegeven, stonden 2 eeuwen op bragt op den zlsten M ei 1484.
den Index, doch werden in 1787 te Madrid
LudwL.q Heinriel
t Fer#ïzllzz# OJie1r, den
in 2 deelen herdrukt.
uitvinder van eene naar hem genoemde leestember 1759 te La Sarra in het Zwitsersche
Canton W aadt,studeerde te Lausaune,werd
ill 1711 leeraar aan het Philanthropinum te
D essau en stichte in 1793 een grootinstituut,

dathj echterin1801aaneenanderOverdroeg,

om zich geheel en alaan de verbetering en
Van den kroonprins Philips te bevorderen. bevordering zjner l
eesmethodetewjden.Hj
Nadat deze in 1621 den troon beltlommen voerde haarin te Iueipzig enteBerljn,doch
had, werd Olirarez de alvermogende gunste- deed in 1809 met Tillich op nieuw een insti-

om roem en vooral buit te behaleh,zoodat

hj zjn vaderlandgedarende22Jarenteisterde
door een bloedigen strjd met Portugal,
Frankrjk en de Nederlanden, alsmede door
een geweldigen burgeroorlog, daar hj de

Catalanen en Andalusiërs t0t een openbaren
opstand aanhitste door de schennis hunner
aloude privilegiën. De gedurige nederlagen,

die de Spanjaarden te landtegendeFranschen

en ter zee tegen de Nederlandersverduurden,
en de verregaande afpersingen, die Olivarez

zich veroorloofde,maakten eindeljk den wrevel gaande van hetvolkN zoodat de Koning W eenen, werd in 1836 hoogleeraar in de
in 1643 zjn gunsteling verwjderen moest kunstgeschiedenis te Mûnchen en overleed
van het Hof. Wegens de uitgave van een aldaar den llden Februarj 1841,een aantal
geschriftjwaarin hj zjn regérlngsbeleid ver- fraaje landsehappen nalatende.
dedigde,m aartevens hooggeplaatste personen

aan dekaak stelde,werd hj naarl'oro verbannen, alwaar hj den 22sten Julj 1645
overlred;
Ollvien is eene delfstof,welke uitkiezelzuur,talkaarde en jzeroxydule bestaat.Het
heeft eene oljfgroene, eenlgzins naar geel,

Woldemar FrltlrïcFl Olirier, een begaafd
historie-,landschap-en portretschilder en een

broeder derbeidevoorgaanden.Hj werd geboren te Dessau den 23sten April 1791,studeerde te Weenen onderde leiding van zjn
broeder Ikrdinand,nam deelaan den bevrj-

dingsoorlog in 1813 en 1814,keerde in laatstrood of bruin overhellende kleur en komt gemeld Jaarnaar Weenen t
erugjvoleindigde
voorin ronde en korrelige stukken in alle ba- ln 1818 zjnestudiën onderOverbeeken Corsaltsoorten, alsmede in doleriet, syeniet en Ie!i?
x.
: te Rom e, schilderde in 1824 en later
meteoorjzer. Groote olivienkorrels worden te W eenen vele portretten en vertrok in 1829

we1 eenst0tsieraad geslepen.Zjnehardheid
be
draagt6,5- 7,en zjne tbrmule isMgcSiO4.
Olirienrots is een gesteente,hetwelk hoofdzakeljk uit digt atlgiet bestaat, maar met
olivien isvermengd.
Olivier.Onderdezen naam vermeldenwj:
Olirier leDain (00k welleDiable),een gnn-

naax Mi
inchen, waar hj werkzaam was in

hd vorsteljk paleis aan de fresco's in de
zalen der Nibelungen en der Hymnen van

Homerns.Merkwaardig isvoorts zjn pvolksbilderbibel in 50 Darstellungen aus dem
Neuen restament(1838,2deuitgave,1862)'9.
In 1850 vestigde hj zich te Dessau en over-

steling van Lodewj;k XI,koning van Frank- leed aldaar den 5den September 1859.
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Juste J.
IJ%C:JOlivier,de populairste dichter Marseille zond. Cavai
ynae benoemde hem t0t

en Bchrjver van Fransch-zwitserland. Hj prefect, eerst in laatstgenoemde stad en verwerd geboren den 18den october 1807 te volgens te Chaumont,doch hj keerde reeds
Eysins in hetcanton W aadt,was eerstwerk- in Januarj 1849 t0tde regtspradjk terug en
zaam als hooqleeraar te Neuchâtel en Lau- ondqrscheidde zich door eene welsprekende
sanne en vestlgde zich in 1845 alsprivaat- leidlng van verschillende processen.Nadathj
docentteParjs.Op zeergevorderden leeftjd
keerde hj eindeljknaarzjnvaderlandterug,
enoverleedteGenèveden TdenJanuarj 1876.
Hj heeft grooten roem verworven doorzjne
Chansonslointaines(1847;2dedruk,1854)''
,
door onderscheidenebjdragen t0tdegeschie-

in 1857 door Parjs naar het W etgevend
Ligchaam was afgevaardigd, trad hj op a1s
de eerste redenaar van hetvjftal,hetwelk
de oppositie vormde. Zjn redenaarstalent
schitterdevooralin 1858 bj deberaadslaging

over de veiliqheidswetten,alsmede in 1859

denis van Zwitserland en vooral o0k door bj de bespreklngvan den Italiaanschen O0r1*%: voorts in 1860 bj de behandeling
zjne novellen.
O1la podrida,eigenljk verrotte'5f,in Van de aangelegenheden der drukpers. Na
het Fransch pot.pplrri,is de naam van een zi
jne herkiezing trad hj in 1864 Op alsrapnationaal geregt der Spanjaarden, hetwelk portetlr over de coalitiewet.Daarbj echter
een m engsel bevat van verschillende vleesch- legde hj z00 groote sympathie aan den dag

soorten en groenten.O0k aan een muziek- voor de de denkbeelden der reyéring,dat

stuk, dat ult een aantalandere is zamenge- zjne voormalige staatkllndige vrlenden hem
steld,geeft m en den naam van pot'tlfxrri.
verlieten en hem openljk van trotlweloos-

Ollech (KarlRudolfvon),een Pruissisc'
h heid beschuldigden.Hoewelhj in dedaarop
generaalentevenseenverdiensteljkschrjver, volgendezittingenqeenszinsonvoorwaardeljk
geboren te Graudenz in 1811, trad in 1828 de zjde der regérlng koos,beweeshj haar
a1s luitenant in dienst en werd later leeraar groot
e diensten doorin 1865harestaatkunde
m'm onderscheidene militaire seholen.In 1849 ln bescherm ing te nemen.M erkwaardig waren

nam hj als kapitein deel aan den veldtogt voorts zjne redevoeringen over hetDuitsche
in Baden,kwam in 1853alsmajoorbj den vraagstuk,vooraldie van Maart1867,w aarin
generalen staf, hield voorlezingen aan de hj de eenheid van DuitschlaMd verdedigde.
militaire académie, werd in 1858 luitenant- In 1865benoemde de OnderkoningvanEgypte
kolonel en in 1860 kolonel.Bj dekroouing hem t0tregtsgeleerden raadsman,zoodatOlli-

van W ill
telm I zag hj zich in den adelstand rïer de regtspractjk lietvaren.Allengs onto
y
ge
no
me
n,en in 1861 ontvinghj debenoe- stond het gerucht,dathj met eene portemlng t0t kommandant van hetgeheelekadet- feuille z0u worden belast,om in Frankrjk
tenkorps. Jn 1864 werd hj bevorderd t0t liberale grondslagen te geven aan het Keizergeneraal-majoor,nam in 1866 deel aan den rjk,terwjlhj bj het naderen derverkieoorlog,en ontving bj Skalitz zwarewonden, zingen in 1869eenebrochure(Le19Janvier)
zoodat hj 00k nazjnegenezing nietlanger in het licht zond over den liberalen briefvan
geschikt was v00rdediensttevelde.In 1866 Napoleon III van 19 Januarj 1867.Daarin
werd hj luitenant-generaalenin1870generaal wees hj den weg aan tOt de stichting van
derintànterie,terwjlhj thanswerkzaam is een constitqtioneel Ifeizerrjk. Dientengeals diretsteur der militaire académie en als volge leedhj bj de verkiezing te Parjsde
voorzitter van de eom missie van toezigt op nederlaag, m aar werd gekozen in het depardestudiën der kadetten.Hj is een echte ver- tement Yar. Nu verwjderde hj zich geheel
tegenwoordiger van den jverigen,naauwge- en al van de oppositie en werd in het W etzetten,maar tevens ruwen en stjven Pruissi- gevend Ligchaam het middelpunt van eene
schen soldatenstand,en van zjne geschriften gematigd liberale regpringspartj,waarna hj
noemell wj: pllistorische Entwickelung der den 27sten December 1860 belast werd met
taktischen Uebungen deryreuszischen Infan- de vorm ing van een nieuw ministérie,hetwelk
terie (1848)''
, - rDie lelchte Infanterie der den zden Januarj 1870 optrad. Hj zelfhad
französischen Armee (1856)'',- r'
DerFeldzug zich daarin belast m et de portefeuille van
der Nordarmee im Jahr 1813 (1859- 1865, Justitie.llj geloofde van ganscher harte aan
2 dlnl'' - rGeneralReyhers Leben (1861)'' de mogeljkheid eener verzoeninr van de
ch der Grosze und die Kadetten- liberale partj met het Bonapartlsm tls, en
rFriedri
anstalten (1862)'', - mFriedrich derGrosze wildehiertoeaanhetKeizerrjkconstitt
ltionéle
instellingen bezorgen, maar zjne jdelheid
und der Friede zu Hubertsburg (1863)'',
en rGrschichtedesFeldzuysv0n1815(1876)'' maaktehem blindvoor dewerkeljltheid.Hj
Olllvier (Olivier Emlle), een Franseh waande, dat l1t
i het W etgevend Ligchaam
staatsman en de zoon van Demosthène O/î'iri:r door zjne welsprekendheid z0u kunnen be(den chefvan een aanzienljk handelshuiste sturen,terwjlhij zich doorzjnedubbelzinMarseille,die a1s jverig democraat bj den nige maatregelen meer en meer van zjne
staatsstreek van 2 December 1851 de wjk liberale aanhangers vervreemdde en naauwenam naarFlorenceeneerstin1860inFrankrjk ljks bemerkte, dat hj slechtseen werktuig

terugkeerde),werd geboren te Marseilleden was in de hand der Hofcôterie. Met alle

Qden Julj 1825, studeerde te Parjs in de kracht bevorderde htj de aanneming van het
regten en had zich slechtskorten tt
jd aldaar plebisciet,hetwelk in strjd met deliberale

alsadvocaatgevestigd,toen Ledr%-Rollin hem beginselen enkelhet belang der dynastie bein 1848 als com missaris der Republiek naar Oogde, en vierde hetslagen zjnerpogingen
X I.
20
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a1s eene schitterende zegepraal.. Deswege
door de liberalen verw orpen, m aar door de

vestingwerken metraveljnen,contra-escarpen
en buitenwerken.Indenjongsten tjd.werden
Hofpartj gevierd en gevleid,schroomde hj rondom Olmiitz forten gebouwd,terwjlmen

niet de Kamer en de openbare meening t0t een gedeelte der oude wallen in w andeleen oorlog tegen Pruissen aan te sporen.Na- plaatsen veranderde.Men heefter 3 poorten,

dat hj n0g den zgsten Junj uitdrukkeljk
gezegd had, dat de vrede nooit beter was
gewaarborgd geweest, nadat hj den lzden
Julj verklaard had, dat alle oorlogsgevaar

2 pleinen, 8 kerken, een galeis van den

coeur leger''de gevolgen van zjne handelwjze. Zonder genoegzame kennis van den
toestand en dekrachten vanFrankrjk,hield
hj zich verzekerd van eene gemakkeljke

handelsschool, eene njverheidsschool, een
muséum,eene boekerj metruim 61000 boek-

vorst-aartsbisschop,een prachtlg raadhuismet
een hoogen toren,een tuighuis,een seminarium ,eene reaalschool,een schouwburg,een
w egens den troonsafstand van den prins von spoorwegstation enz. Te voren bestond er
A'
tl
/zdszpllerzlgeweken was,misleiddehjreeds eene universiteit, welke in 1858 werd opgeden 15denJuljhetW etgevendLigchaam door heven,doch men vindt ern0geen gymnasium ,
de bekende verklaring en aanvaardde rde eene kweeksehool voor onderwjzers,eene

zegepraal en meende, dat de op nieuw bevestigde dynastie daardoorde kroon z0u kunnen zetten op haar werk. Toen zich na de
eerste nederlagen van het Fransche leger
eene krachtige republikeinsche beweging
openbaarde,bood Ollivier slechtseeniaauw en
tegenstand. H et W etgevend Ligchaam nam
den 9den Augustus 1870 hetbesluit om slechts
zoodanig ministérie te ondersteunen,hetwelk
tegen den storm der omstandigheden w as opgewas8en. Ollirier gevoelde zich hierdoor gekrenkt en nam aanstonds zjn ontslag,vertrok eerst naar Italië en bevindtzich thans
te Marseille.

O1m (Proteus)isdenaam van een dieren-

geBlacht uit de afdeeling der naakthuidige
kruipende dieren,uit de ordederKikvorschen

(Batrachii)en uitdegroep derStaartdragende

kikvorschen. Het onderscheidtzic,h door een

langen kop,een rolrond ljf, 3 kieuwbundels
M n elke zjde,en doorvoorpooten met 3 en
achterpooten m et 2 teenen. De gewone Olm

l
(P.
anguineus Lanr-jisongeveer2Ned.palm
ang en vleeschkleurlg,maar w ordtbruinachtig.zwart, roodbruin ofgevlekt,wanneer hj
eenigen tjd in het lieht vertoeft.Hj leettin
de onderaardsche wateren van Krain,vooral
in degrotten bjAdelsberg,in deMagdalenagrot enz. Omtrentzjne levenswjs kent men
weinigbjzonderheden.Menkanhem geruimen
tjd in een vischglas in het leven houden,
maar hj is zeer lichtbchuw.Hj voedtzich
met kleine visschen,wormen,slakken enz.,

deelen, 2500 handschriften en 1000 wiegedrukken, eenige geld- en w isselbanken en

onderscheidene inrigtinqen van weldadigheid.
De ntjverheid iserwelnig ontwikkeld,doch

de stad,doorspoorwegenmetW eenen,Praag,
Briinn,Sternberg,Jëgerndorfenz.verbonden,
is de stapelplaats van den Russischen en
Poolschen veehandel.Men meentdat de stad
gesticht is door keizer J'
ttli'
us * @ai-l.s.Ge-

ruimen tjd- t0taan1640- waszjdehoofdstad van Moravië.
Het aartsbisdom olmi
itz werd in 1073 a1s
bisdom gesticht.In 1588 werden debisschop-

pen t0t rjksvorsten verheven, en in 1777

werd het bisdom in een aartsbisdom herschapen. De heerljkheden en leengoederen,aan
het aartsbisdom toekomende,worden gesehat
llioenoostenrjkschegulden.Deaartsop 5mi
bisschop Van Olmiitz is ill Oostenrjk de
éénige, die door een domkapittel gekozen
N7ordt.
Olonez eenRussisch gouvernement,grenst
in hetnoorden en noordoosten aan Archangel,
inhetzuidoostenaan W ologda,inhetzuidenaan
Nowgorod,inhetzuidoostenaanPetersburgen
ixl het w esten aan het Ladoga-meer en aan

Finland, en telt op 2647,8 D geogr. mj1
bjna 300000 inwoners. Een grootgedeelte
dier uitgebreidheid, nameljk 320 D geogr.
mjl, is met water bedekt. In hetnoorden
heeft m en er vele moerassen en m eren tusschen uitloopers van het Finsche gebergte,
welke er eene hoogte bereiken van 300
Ned.e1.In het zuiden en oosten vindt men
eenehoogvlakte afgewisseld dooreenelaagte,
die zich van de FinscheGolfoverhetLadogaen Onega.meer t0taan deW itteZeeuitstrekt,
maarten zuidoosten van het Onegameer zich
weder t0teene bergvlakte verheft. M en heeft
ixl dit gouvernement2000 meren,van welke

maar kan o0k bj eenegedurigewaterververschingjaren lang hetlevenrekken.Inondiep
water ontwikkelen zich vooral zjne longen
en in diep water zjne kieuwen.Buiten het
water leeft hj slechtB weinige uren.- Zie
het Onega-, Ssej-, W yg-,W odl-en Tuloso0k onderIJq.
Olm ûtz, ln het Slawisch Olomonc,eene meerdevoornaamstezjn. Van zjnetalrjke
stad in Moravië en eene van de sterkste ves- rivieren vermelden wj: de W idlitza9 de
tingen der Oostenrjksche Monarchie,ligtop Sswir en de Ojatj,t0thetLadogameerbeeen eiland in de March,wier waterstand door hoorende,deW ytegra,de Megra,deOsjta,
sluizen z0o aanmerkeljk kan verhoogd wor- de Andoma en de Soenna met den schilderden,dateen groot deelder om streken onder- achtigen Kiwatsjwaterval met het Onegaloopt.Zj bestaatuitdeeigenljkestad en de meer verbonden,en de W oshm a ende W yg,
Vorburgentelt,zonderhettalrjk garnizoen, naar de W itte Zee kronkelend.Het Onegaruim 15000 inwoners.Bj den aanvang van en het Maria-kanaal zjn er belangrjk voor
den Silézischen O0r10g was Olmiitz metmu- de scheepkaart. De bodem bestaat er in het
ren, torens en grachten versterkt,doch door noorden uit kristalljne schilt
brgesteenten,
M aro TAee:iJ ontving zj gebastionneerde dioriet,graniet,porfer,leisteen enz.metvele
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ertsen.Daarop volgttusschen het Ladoga-en vlugt nemen naarPortugal,toen naar EngeOnega-meer eene breede strook diluviaalland. land en eindeljk naar Frankrjk.Toen hj
Tenzuiden vanditlaatsteheeftmentusschen de het in 1846 waagde naar Spanle terug te

OJatJenSswirSilurischeen verderoostwaarts keeren,werdhjterstondinhechtenisgenomen
op beide oevers van de Sswir Devonisehe en eerst op vrjevoeten gesteldna zjnebevormingen,waaraaninhetzuidoostendesteen- lofte,dathj zichbuiten'slandszotlbegeven.
kolenbeddingen van Moskou grenzen. ln het Hi
j vertrok weder naar Parjs,saaar Yverd
geheele gouvernement vindt men zwerfblok- reeds in 1847 teruggeroepen naar M adrid om
ken, en tot de deltbtofeljke voortbrengselen zitting te nemen in de Kamer van Afgevaarbehooren er: bergkalk,klei,leem ,marm er, digden.Hier sehaarde hj zich aan de zjde
zandsteen,sljpsteenen,edelemetalen,jzer, der Progressisten, hielp in 1855 de nieuw e
koper, asbest, kalkspaat, zwavelkies berg- constitutie t0tstand brengen engingwederom
kristal,amethyst,turf enz.,terwjlzich in de a1s gezantnaar Parjs.In 1865 beroofde de
Onegarivier parels bevinden. Het klimaatis tegen-omwenteling van O'Donnellhem vandie
er koud, guur en #ochtig en de gemiddelde betrekking,maarhj bevorderdenuuitFrankJaarljkschewarmtebedraagterruim 1,6*C.; rjk zooveelmogeljk den va1 van koningin
de winter is er echter betrekkeljk zacht. Isabella,waarna het Voorloopig Bewind bem
Plotseljke daling van den warmtegraad is in December 1868 weder t0t gevolmagtigde
ervaak voordekweekplanten zeerschadeljk. aan het Fransche Hofbenoemde.Terwjlhj
Van Meit0t in het laatstvanAugtlstuswordt als 1id der Cortes zich een voorstander verheternietdonker,dewjldez0n zich alsdan klaarde van eeneconservatieve grondwet,be21 uren boven den horizon bevindt.Olonez jverdehj zich te Parjs,om aan Spanje een
ismetW ologdahetboschrjkstegouvernement koning te bezorgen naar den zin van Napovan Rusland en over 3/4dezjneroppervlakte leon 111.Intusschen bevorderde hj in 1870
met denne- en berkeboomen bedekt. In de o0k de candidatuur van den prins von .St)Aesmoerassen,van welke somm ige eeneaanzien- zollern en erkende in Septembervan datJaar
ljke uitgebreidheid hebben, vindt men veel de FranscheRepubliek,waarvoorhjinschjn
elzen-en w ilgenllout.Men verbouwterrogge, ter verantwoording geroepen werd.Men liet
haver en een weinig gerst, voorts vlas en hem echter zjne betrekking behouden,daar
mangelwortels en deze vormen met visch het hj elke regéringsverandering in Spanje even
voornaam ste voedingsmiddel der bevolking. goed erkende als in Frankrjk.Hj overleed
Het vellen en bewerken van hout, dejagt inEnghienbjParjsden26stenSeptember1873.
en devisscherj zjn erdevoornaamstebezig- Olshausen.Onder dezen naam vermelden
heden der bewoners.Men vangterjaarljks wiJ-:
eell paar millioen patrjzen,enz.en 300000
Sermann OI:J,
Jl.
s:zl,een verdiensteljk godbeeren! wolven, hazen, eekhoorntjes,her- geleerde,geboren te Oldesloe in Holstein den
meljntles en marders. Vooxts werken velen zlsten Augustus 1796.Hj stndeerde te Kiel
in demjnen,terwjlanderen zichbezig hou- en te Berljn,werd in 1821buitengewoon en
den met de vervaardiging van linnen, met in 1827 gewoon hoogleeraar te Königsbergj
hetloojen van lederenz.In 1875 teldemen vertrok in die betrekking in 1834 naarErer 255 volksscholen met6675 leerlingen,- langen!en overleed aldaarden4den8eptember
voorts 455 kerken en kloosters. Het gouver- 1839. Zjn voornaamste geschrift isgetiteld:
nement is in 7 arrondissementen verdeeld, Biblischer Kom mentar iiber alle Sehriften des
en de hoofdstad Olonez ligt ten oosten van Neuen Testaments (dl 1- 4, 1830- 1840 en
het Ladoga-meer aan de Olonka, doch telt later/''.H et werd vervolgd door W iesinger en
slechts 1350 inw oners.
Ebrard (dl5- 7,1852- 1862).
J'ttst'
us O2.s#Jf4.::s,een uitstekendbeoefenaar
Olozaga (D0nSallzstianode),eenSpaansch
staatsman,geboren in 1803 te Logrono,nam der Oostersche letterkunde en een broeder
aldu r in 1831 a1s advocaat deel aan eene van den voorgaande.Hj werd geboren den
zamenzw ering tegen I'
erdinand Fff, zoodat 9den M ei 1800 te H ohenfelde in Holstein,stuhj de wjk moestnemen naarFrankrjk.Na deerde te Kiel, Berljn en Parjs in de O0sden dood van Ferdinand (1833)verscheen hj tersche talen.werd in 1823 buitengewoon en
aanstonds te Madrid,werd t0t lid der Cortes in 1830gewoon hoogleeraarteKiel!ondernam
gekozen en onderscheidde zich weldra door in 1831eenewetenschappeljkerelsnaarhet
zjne talenten alsredenaaren doorzjn jver oosten, en werd in 1848 curator der univeren wispelturigheid op staatkundig gebied. siteit,terwtjlhj tevensa1svicepresidentvan
Nadat hj eenigemalen van partj veranderd het Landsbestuur zich met kracht verzette
was,schaarde hj zich aan de zjdevan k0- tegen den toenem enden invloed van Denemarninyin Christinaenwerdhaarverklaardegun- ken op deHertogdommen.Dientenyevolgeontstellng.In 1840werdhjgezantteParjs,maar sloeg de Deensche regéring hem ultzjnebein 1863 terugyercepen naar Madrid om een trekkingen? waarna hj in 1853 hoogleeraar
nieuw minister
'letevormen.Vandenbeginneaf en opperblbliothecaris wm'd te Königsberg.
aan 1ag hjechteroverhoopmetdeModerados Voorts zag hj zich in het laatst van 1858
endeHofpartj,diebjNarraëzenSerranosteun geplaatstbj hetministérievanEerediensten
zochten,en daarhj 00k doordeProgressisten Onderwjs te Berli
jn,alwaar hj t0t 1874
metwantrouwenbelegendwerd,moestOlozaga werkzaam bleef. Sedert 1860 is hj 1id der
Académi
e
van
W
et
ers
chappen aldaar.Hj 1ena eene vruchtelooze ontbinding der Cortes
uit vrees voor een regterljk vonniseerstde verde eene critische uitgaveder DZendavesta''
20*

308

OLSHAUSEN- OLYMPIA.

onder den titel:nVendidad.-zendavestae pars ver van de zee, tegenover heteiland Zacynvicesima adhtlc superstes (1829)'' alsmede: thus (Zante) en besloeg eene aanmerkeljke
nEmendationen zum Alten Testamente(1826)f') ruimte,ten zuiden begrensd door deAlphéus,
e Pehlewilegenden auf den Miinzen ten westen door de Cladéus en ten noorden
rDi

der letzten Sassaniden (1843)''?- alfatalog en ooyten door onderscheidene heuvels(den
der arabischen und persischen Handschritaten
der königlichen Bibliothek in Kopenhagen

Olympus enz.). Thans vindt men er eene
ongezonde,vochtige,metgrasenkreupelhout

(1851)'',- pErklërungderPsalmen(1853)1'- begroeide laagte zondereenig spoor van woehrbuch derhebrâischen Sprache(1861)'',- ningen.Toch was zj in de dagen deroudptz
en rpriifunr desCharakters derin den assy- heideenefraaje,metboschenbeeldwerk,met

rischen Kellschriften erhaltenen semitischen

prachtige gebouwen versierde en door dage-

Sprache(1865):'.

ljksche oFeranden geheiligde plaats, waar

Tlteodor OI.
CAtZ/?::eS, een broeder der beide

zich op beroemde feesten duizenden uitalle
oorden van Griekenland vereenigden.Gemelde
ruimtebestonduit3deelen,nameljk datder
tempels, aan de goden gewjd en Altisgenaam d, omringd door een m uur m et eene
Poort aan de zuidzjde,welkeaan plegtige
om zich aan vervolgingen te onttrekken.Van Optogten toegang verleende,- dat der ren1824 t0t 1829 toefdehj nu eensin Frank- banen en worstelperken, - en dat,hetwelk
fort,dan weder in Zwitserland,doch in 1830 bestem d was om nietalleen aan depriesters,
keerdehj terug naarKiel,waarhjadvocaat maar 0ok aan defeestgangerseen onderkomen
en daarna stedeljk ambtenaar werd en het en gezellig genotte verschafen. Hetm iddelXKielerKorrespondenzblatt''redigeerde,w aarin punt der Altis was hetaltaar van Zel
a,waar

voorgaanden en bekenddoorzjnedeelneming
aan de volksbeweging in Sleeswjk-llolstein.
Hj werd geboren te Gliickstadt den 19den
Junj 1802,studeerde te Kielen teJena in
de regten en verlietvrjwillig zjnvaderland,

hj jverde voorde zelfstandigheid van Sleeswjk-llolstein.Hjmoestdeswegein 1846een
korten tjdindegevangenisdoorbrengen.Zjn
invloed nam echtert0e,nadathjin 1847t0t

dageljks oFers werden gebragt.Ten westen

van deze plek verhieven zich 2 andere hei-

ligdommen, nameljk hetHeréum,een Dori-

sche tempelvan Here,en het Pelopium,een
lid der Provinciale Staten van Holstein geko- tempel van Pelops.Ten zuiden van deze gezen was.Na den opstandvan 1848werdhj bouwen verrees de vermaarde tempelvan den
1id van het Voorloopig Bewind.Schoon hj Olympisaen & fxd (het Olympéum), door de
na den wapenstilstand van Malmö die betrekz bewoners van Elis gesticht ter gedachtenis
king nederlegde,werd hj kortdaarop afge- van hunnezegepraalopdePisaten.Dezetempel
vaardigd naar den Landdag. De kom st der wasin Dorischen stjlopgetrokken,bjnazoo
Pruissis3hetroepen hadhtjmetbljdschapbe- groot a1s het Parthenon en rustte op 6-m aal
groet,maar tegen de tusschenkomst van den 13 zuilen. In de gevels zag men de voorbe-

Duitschen Bond in 1851 kwam htjmetkracht reidselen tot dqn wedstrjd tusschen Pelons
in verzet.Toen hj voortsuitgesloten wasvan en Onomans, gebeiteld door Paeonius u1t
de Deenscheamnestie,ginghjnaarHamburg, Mende,en den strjd der Lapithen enCentau-

ren, uitgevoerd door A ledmenes, alles van
wit marmer. Het inwendige bevatte in eene
1865 keerde hj naar Europa terug,woonde afzonderljke kapél der cella het reusachtig
eerst te Ziirich en daarna te Hamburg en beeld van Zewsjop een troon gezeten endoor
nverleed hier terplaatsedenBostenMaart1869. Pltidias van goud en ivoor vervaardigd. In
HP
** leverde eene XGeoyraphisch-statistische denabjheid van ditheiligdom vondmenden
Beschreibung derVereinlgten Staaten (1853- wilden oljfboom ,waarvan een knaapmeteen
1855, 3 d1n)''en eene rGeschichte der Mor- gouden m estakken afsneed,om hiervan kransen te vlechten voor de overwinnaars.Tusmonen (1856)''
.
Oltm ans (Jan Frederik),een uitstekend schen den tempelen hetaltaarhadmenvoorts
Nederlandschromanschrjver,geborente'sGra- 4 zuilen met een dak ter bescherming van
venhage den lsten September 1806, leverde een houten paal,het eenig overbljfselvan
onderden pseudonieum J.van der A'
c.çe:nllet het huis van Onomaus. Van de Overige geen toen men hem 0ok hier nietduldde,naar
New York en vervolgensnaar St.Louis.In

slot Loevestein in 1570 (1833,2 d1n)'',-

bouwen derAltisvermelden wj:hetHippo-

J.rczlde Cappell:oBelangrj'ke stukkenvoor
geschied-en oudheidkunde,zt
lndebjlagen en
aanteekeningen betrekkeljk het beleg en de
verdedigingvanHaarlem in1572- 1573(1844)''.
Hj overleed teSteenderen in Gelderland den
QgstenJanuarj 1854.

slag bj Chaeronaeagesticht,- hetMetroum ,
aan de moeder der goden gewjd,- en het

De schaapherder,eenverhaalmtden Utrecht- damium ,nabj de poort,waarde vrouwen
schen o0rlog van 1481- 1483,(1838,4 d1n)'', eenmaal in hetjaar oleranden bragten aan
welkebj herhaling'zjn uitgegeven,- voorts: Hippodamia, - het Prytanéum , waar het
pHethui
svanhetZeewjf,benevensversyreide feestmaal voor de overw innaars werd aangeverhalen (1854,2 dln),na zjn dood ln het rigt,- het Philippéum ,een koepelvormigen
licht gezonden, - en onder den naam van tempel,door Philippns nan Accet/tlli;na den
Bouleutérium ,waardekampregterszittinghielden,- voorts:eenoudenschouwburg!altaren
van Zeîu ,uitspanningslokalen enz.Bultenden
m uur der Altis bevonden zich langs den voet
Olym pia, de vermaarde plaats,waar de van den Kroniumheuvelde gebouw en derverOlympiscbe spelen werden gehouden,1ag in schillende Grieksche steden, en het laatste
het Grieksche landschap Pisatis in Elis)niet dier gebouwen grensde aan hetStadium (de
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Renbaan), omstreeks 200 Ned.el lang,en Pldlipp'aswegenjonaangenaamheden vanhaar
verder oostwaartszagmenhetHippodromium , scheidde en Cleo'
patratde nichtvan Attalns,
dubbelz00 lang a1shetvoorgaandeenbestemd t0t zjne gemalin verhief, hitste zj haren
voorwedstrjdenmetgaarden en wagens.Niet zoon op tegen Philippns,werkte medet0tden
ver vanhier verhief zlch de tem pel van Demeter, wiens priesteres hetregt had,om tegenover de plaats der kampregterszitting te
nemen.Voorts had men buiten de Altis het
gymnasium met w oningen en w orstelperken

in 336 op haren voormaligen echtgenoot gepleegden m oord,huldigde de gedachtenisvan
den m oordenaar en wreekte zich vreeseljk
op Cle6patra.Toen AleœandernaarAziëtrokj

bestreed zj den rjksbestt
ltlrderAntipater.Na

voor de worstelaars,en aan de westzjdehet den dood van Aleœandernam zj aanvankeljk

Leonidaeum t een groot gasthuis, waarnaast de vlugt naar Epirus, m aar keerde in 319
zich de verbljven van de priesters enz.tot terug, 0m devoogdj overhaarkleinzoon te
aan de Alphéus uitstrekten.Men kentaldie aanvaarden.Toen vielen onderscheideneleden

gebouwen uitde beschrjving van Pausanéas, van'het Koninkljk Huis,zooalsAerltidaews,
die ze met eigen oogen aanschouwde.Later de halfbroeder en opvolger van Aleœander,

werden zj verwoest en geplunderd, voorts
dooraardbevingenendooroverstroomingen van
de Alyhêusonder gruis en slib bedolven,z00datzj schierspoorloosverdwenen.Deeerste,
die in den nieuweren tjd daarop zjneaan-

metzjnegemalin en andereaanzienljkeMa-

cedoniërs als slagtoFers van harewraakzucht.
Cassandrlu , door het volk te hulp geroepen,
belegerde haar in Pydna, noodzaakte haar
wegens hongersnood t0t de overgave en deed
dachtvestigde,was deEngelschman Chandlert haar in 315 ombrengen.

d
iein zjnep'
rravelsin Greece (1776)''daar- Olympiodorus,eengesehiedschrjveruit
omtrent eenigeberigten mededeelt.Laterwerd Theben ln Egypte, verkeerde aan het H0f
daarover geschreven door Dodwell, Gell en

van Honorilts in de eerste helft der 5deeeuw

vooral door Stanhope (1824).Eene Fransc,
he na Chr.en schreefin 22 boeken eene geschieexpeditie van 1831 beantw oordde nietaan de denis van het W est-Romeinsche Rjk van

verwachtingen,maarbragttoch eenigeplaten 407- 425.M en vindt daarvan een uittreksel
met reliéfs uit den tempel van Zens mede, bj Pltotins;

welke thansinhetLouvretevinden zjn.In

1852 opperde C'ltvtins Op nieuw hetplan,om
aldaar opdelvingen te doen, hetwelk door

het Duitsche rjk werd goedgekeurd.De 0pgravingen namen een aanvang in oetober1875
onder de leiding van C'
tçrtiws en Adler.In de

eerste plaatsbejverden zjzichom dentempel

van Zens bloot te leggen,en hunnepogingen

zjn meteen gunstigen uitslagbekroond.Tot
detalrjkealdaargevondenektlnstgewroc'
hten
behoorteene meer dan levensgroote overwin-

ningsgodin (Nike) van m arm er, - hetdoor

Olym plschespelen (De),devermaardste

van de 4 groote feestspelen derGrieken,werden alzoo genaamd naar het dalOlympia in
Elis, W aar zi
j Om de 4 Jaren tereereVan
Zeus gevierd werden.Zj dienden t0t een
prikkel V00r de gymnastische oef
eninyen en
tevens ter bevordering van de éénheld der
verschillende Grieksche stammen, Staten en
volkplantingen. Hunne stichting werd reeds
vroeg verbonden met de sagen van Zeusj
P elops en H lradls, doch hunne hervorming
toegekend aan Ipltitlbs uitElis,die ook,naar
men vermeldt, met den Spartaanschen wetgever Lyenrylts den algemeenen vrede heeft

Pansanias vermelde gesohenk der M'esseniërs
in Naupactus en het éénige stuk, dat men
metzekerheidaaneenGriekschenbeeldhouwer afgekondigd, welke gedurende den tjd der
uit de 5deeeuw vöörChr.kantoekennen.Niet Olympische spelen in geheel Griekenlan;
minder merkwaardig is hetdaarna gevonden moest gehandhaaf
'd worden.Sedert 776,toen
marmeren standbeeld vanH ermes,doorPraœl- Coroebus in den wedloop de overwinning befeld.
s gebeiteld en desgeljks door Pausanos haalde, werden de namen der overwinnaars
genoemd.W élheeftmen bj dezeopgravingen opgeteekend. De bloeitjd dezer spelen valt
met vele moejeljkheden te worstelen,maar zamen met de 6de en 5de eeuw vöpr Chr-,
zj worden met beleid voortgezet en doen t0t aan den Peloponnesischen O01*10g,hoewel

j opk later werden gevierd, zoodat zelfs
langzamerhand de voortreFeljke gebouwen z
der Grieksche bouwmeesters herrlzen voor Nero de eer van den overwinningskrans zoeht
het o0g van de kinderen der 19deeeuw.

Olympiade (Eene)wasbj deoudeGrieken een tjdperk van 4Jaren,dewjltelkens
nadientjddeOlympischespelenterugkeerden.
De tjdrekening bj Olympiaden neemt een
aanvang met 776 vöör Chr., toen Coroebus
de overwinning behaalde,en eindigtm et393

te verwerven.Het feest had plaatsten tjde
der volle m aan na den zom erzonnestand en

d
uurde eerst êên dag,maar later 5 daqen,
toen het aantal kampspelen zich uitbreldde
t0t den vjfkamp (pentathlon),bestaandeuit

springen,werpen metde speer,loopen?wer-

penmet,dewerpsts
hgf(discus)enworstelen,of 394 na Chr.Deze soort van tjdrekening, en vervolgenst0tde wedrennen metgaarden
trouwens alleen bj geschiedschrjvers in ge- ofmetpaarden en wagens.Totdeplegtlgheden
bruik, werd het eerst gebezigd in 260 vOôr
'
behoordeneroptogtenenfeesteljkeoFeranden,
Chr.door Timaensuit Sicilië.
d0O1.vertegenwoordigersvan bepaalde Staten
Olym pias, eene dochtervan Neopt6lemns, of door overwinnaars gebragt, en vooral de
koning van Epirus, en uit hetgeslacht van

hecatombe, als dankoffer door de bewoners

Aehilles,huwdein35;vôôrChr.metPltil'
èp'
as van Elis aan Zeus gewjd.T0t den strjd

ran A ccddosï; en schonk een Jaardaarna het werden alleen vrje, Onbesprokene Hellenen
levenslicht aan Aleœander de Grppfd. Toen tOegelaten, die zich eenigen tjd op een
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Grieksch gymnasium hadden geoefend. Om het paleis van Zens beraadslaagden en gastde volgorde werd geloot,en voorhet stand- malen hielden. Later verplaatsten de wjsbeeld van den eedwrekenden Zeus moesten geeren de goden naar de buitenste,rondom
zj zweren,datzj eeneerljken strjdzouden hetgebied derplaneten zich bewegendehemelvoeren. De leiding van het feest was toever- spheer,en 00k aan deze gaven zjdennaam
trouwd aan de ingezetenen van Elis,en de van Olympus. Bovengemeld gebergte heet
aanzienljksten onderhen regelden alsHelle- thans Elymbus en in het Turksch Semawat

nodicen (Hellenenregters)den strjd en hand- Ewi (zetel der Hemelingen). 00k andere
haafden de daarop gesteldeverordeningen.De bergtoppen droegen weleer dien naam.
belooning van den overwinnaarwaseen krans,
Olynthus, de aanzienljkste Grieksche
gevlochten van de takken van den heiligen

volkplanting aan de zuidkust sran Macedoniëj

wilden oljfboom, door een knaap, wiens tusschen de schiereilanden Pallene en Sidonia,
ouders n0g leefden, m et een gouden m es af- werd door Xerœes veroverd en toen met
gesneden.Deze kransen werden in dentempel Chalcidiërs bevolkt. In de dagen van den

van Zewsaan devoeten van zjn indrukwek- Peloponnesischen 00rl0g breiddezj zich uit

kend standbeeld op eene prac'htige tatblten door den toevloed van vele inwoners der
toon gesteld en aldaar door een der Helleno- kleinere steden van Chalcidice en handhaafde
dicen op het hoofd van den overwinnaar ge- hareonafhankeljkheidtegenoverdeAtheners,
zet, nadat dit laatste vooraf omw oeld w as Spadanen en Macedoniërs,totdatzj in 379
m eteen w ollen band. Tevens Tverd heza een vöör Chr. de Spartanen als bondgenooten,
palmtak terhand gesteld.Voorsommigewed- dat is a1s heerschers,moest erkennen. Kort
Btrjden had men prjzen v&n waarde en o0k daarna werd haar gebied uitgebreid door
we1 een tweeden en derden prjs.Bj de be- Pltilippus ran A ccdfîpzliF,die erPotidaea aan
krooning werd de naam van denoverwinnaar, toevoegde. Toen echter deze Koning t0thet

alsmededie vanzjn vaderenvan zjn vader- verkrjgen eener vloot alleGrieksche steden
land door een heraut verkondigd. De over- aan de Thracisch-Macedonische kusten en
winnaars hadden de vrjheid, om hun stand- daaronder o0k Olynthus t0t onderwerping

beeld te plaatsen in het heilige bosch; er wilde brengen,ontbrandde er een oorlog tuswe
rden gastmalen gejeven ter hunner eer, schen hem endeOlynthiërs.Laatstgenoemden
en de meestgevierde dlchters,zooalsMmônides werden in 2 veldslagen overwonnen,en daar
en Plndarws,verheerljkten hen in hunne lie- de âtheners,in wee-rwilvan de olynthische
deren. Immers een olympische krans was redevoeringen van Demôsthene',draalden met
v00r den Griek het toppunt van r00m en het zenden van hulp, werd de stad in 348
zaligheid.In hunne geboorteplaats werden de doorPltilippns veroverd en verwoest.
overw innaars m et een triomftogt ingehaald, ' Omai
jaden OfOmqiaden isde naam van
en men deedstandbeeldenverrjzenterhun- een Arabisch geslacht,waaruitonderscheidene

ner eer.TeAthenewerden zj ln hd Pryta- vorstenhuizen zjn gesproten. Het behoorde,
néum gespjzigd, en in Sparta mogten zj evenals de familieHaqjem ,waaruitM ohammed
vechten naast den Koning.Ztlwaren vrgge- afstamde,t0tden stam Koreiqj,dieteMekka
steld van alle belastingen en genoten daaren- heerschappjvoerde.DestamvaderwasOmana,
boven onderscheidene voorregten. U it alle een zoon van Abd ,
9*
/6- en een kleinzoon
oorden van Griekenland stroom den toeschou- van Abd Xdlc/r Bj het optreden van M owers naax de Olympische spelen,doch voor Atz-z
aetfhadden deOmajaden aldaargrooten
vrouwen was de toegang zeerbeperkt.Uit

invloed, en hun opperhoofd AboeDJJ.,de

verschillendeStatenzondmendeaanzienljkste kleinzoon van Omal
ja, trok tegen hem te
m annen alsgezanten derwaarts. Als van zelf velde.Hj overwon den Profeet in 625bj
ontstonden daardoor drukke markten, w aar
allerlei Y7aren te koop 'verden aangeboden.
Kunstenaars stelden er hunne ge#irochten ten
toon, en dichters en redenaars lazen er voor

Ohod en onderwierp zich eerst aan hem

in 630.Moeawna? de zoon van Sopan,werd

door Otkman t0t stadhouder van Syrië benoem d, trad na het verm oorden van laatstgenoemde a1s bloedwreker voor hem op en
kwam in opstand tegen Al;. Na een onbe-

wat zj hadden opgeschreven. Immers van
Her6dotns wordtverhaald, dat hj aldaar een
groot gedeelte van zjne rGeschiedenissen'' slisten slag tegen Ali bj Siën (657)werd
heeft'voorgedragen.
hj te Damascus tot beheerscher der geOlym pus is de naam #an een gebergte loovigen uitgeroepen en na het ombrenqen
in het noorden van Griekenland en welvan van Alien hetuitroejen van diensnakomellnden zuidoosteljken tak derbergketen,welke gen algemeen a1s Khalif erkend. M et hem

de grenzen vormt tusschen Macedonië en begi
nt de eerste dynastie der Omal
jaden in
Thessalië, en in meer bepaalden zin het uit- Arabië; zj zetelde te Damascusen schonk
einde daarvan hetwelk evenwjdig met de aan hetrjk 14 Khalifen,terwjlzj deheerkust Van Piérië zich uitstrekt van de stad schappj van den Islam uitbreidde en kunsten
Dion tot aan den m ond van de Penéns en en wetenschappen deed bloejen.Zj nam een
door het dal Tempe gescheiden is van den einde in 750 met uYerwan 11 bj den algeOssa.Zjne hoogte bedraagtbt
lna 3000 Ned. m eenen moord, door de A bassiden op de

e1. Hj wordtdoorde Ouden voorgesteld als

Omanaden gepleegd. Daaraan Ontsnapten

t0t in de wolken reikend en met sneeuw ge- slechts 2 leden;éénvan deze,Abdoer2J1-Jl,
kroond, en door hen beschouwd als de ver- ontvlood naar Spanje en werd erin 755 de

bljfplaats der goden van Homerns,die erin stichtervan detweededynastiederOmal
jaden
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te Cordova. Hare heerschappj (755-1031)
eindigdemetdentroûnsafstandvanHifl'
am fff,
waarna het khalifaat van Cordova ln onderscheidene kleine koningrtlken werdverdeeld.
Eene derde dynastie derOmabaden wasdie
der Beni TJA- , welke van 1453 t0t 1671 in
Jemen heerschappj voerde,maar reeds met
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terwjlin het rood op heer,vrouw en boer

de kaarten van tweet0tzeveninrangafdalen.
Heer en vrouw worden mariage en met den
boer de huishouding genaamd.In hetrood is
hetaasvan de kleur,waarin gespeeld wordt,

de ponto,terwjlhetandereaasalsdanplaats

neemt tusschen den boer en de twee.De 3
den vierden vorst,Amir 41 A bd oelY dAACI, hoogste troeven en de daarop in rang v0luitstierf.
gende noemt men matadors, - eene volgOm ar,detweedekhalifjgeborenomstreeks orde,die m et manille begint,heet men faux
het Jaar 592 na Chr.te Mekka, een man m atador.
van reusachtigen ligchaamsbouw , geweldige
Nadatbepaald is,wie geven zal,ontvangt
kracht en grooten moed, was reeds in 618 ieder 9 kaarten en de regterbuurman vanden
een aanhanger van Mokammed, vergezelde geverzitvöörde hand.Destok (deoverblj-

hem in zjne ballingschap naarMedina,on- vende 13 kaarten) wordt bedekt op de tafel

derscheidde zich in de gevechten van den neergelegd.fnm iddels w ordtdoor den linkerProfeet tegen de ingezetenen van Mekka, buurman van den gever een ander speldoorwaarin hj veelal diens witte vaan droeg, geschud en ûnbedektop tafelgelegd;dekleur
zooals in den slag bj Ohod,zorgdena den der zigtbare kaartnoemt men favorite.
De speler vôôr de hand moetzich heteerst
dood van M okammed (632), dat Aboe Wekr
t0t khalif gekozen werd en had gedurende verklaren.Ziethj kansom 21/ctrektemaken,
de regéring van dezen grooten invloed.Aboe dan vraagt ht
l. W ordtde vraag toegestemdj

Wdl'
r bestemde hem in 634 t0t ztjn opvolger. dan ruilt hj van de stokkaarten zooveelin
Omar onderscheidde zich door vroomheid, als htjmeent noodig tehebben om hetspel
zuiverheid van zeden en naauwgezett
e yligt- te winnen,terwtlldaarna de overige 2spelers
betrachfing, - voorts door schranderheld en van deoverbljvendekaartenzooveelbekomen
energie, zoodathj de voorschriften van het a1s ztjverlangen.
nieuwe geloof met onverbiddeljkegestreng- Heeftiem and spadille en basta,dan noem t
heid handhaafde.,Men vermeldt,dathj zjn men ditgasco.W ilhj hiermede spelen,dan
eigen zoon wegens het drinken van wjn keertzjn buurman terlinkerhand eenekaart
heeftlaten doodgeeselen.Hjvergenoegdezich om van den stok ter aanwjzing van den
te Medina bj het grafvan den Profeetmet troef,waarna hj van deoverige12 kaarten
gerstenbrood,dadels,oljven enwateryterwjl zooveelinruiltalshj noodig acht,enderest
zjne veldheeren Chalid en Amroe groote verdeeltonderzjnemedespelers.
rjken (Syrië, Perziëen Egypte)veroverden. Ziet iemand kans om 5 trekken te halen,
D en rjken buit,bj die krjgstogten verwor- dan speelthj sansprendre (zonderinruiling),
ven,verdeeldehj metonbekrompenemildheid waarna de beide andere spelers den stok
onder de soldaten.Ilj legdedegrondslagen kunnen verdeelen.
De speler, die annonceert, heet omber of
van het rjk der Khalifen doorhetbestuur
teregelen,terwjlhj den titelvan Vorstder omberaar.Hj moetdemeestetrekkenmakenj
Regtgeloovigen,alsmede de tjdrekening der andersishj codille,mettlitzondering vande
Hedslra invoerde.ln 637 trok hj binnen de gevallen, waarin êén medespeler evenzeer 4
muren van Jerusalem en stiehtte aldaar de trekken haal
t als htl (remise) of als ieder
naar hem genoemde moskee. Hj was zeer speler 3 trekken krjgt(xemise royal). Gasco
onverdraagzaam Jegens Israëlieten en Chris- gaatboven eenevraay,en sanspendreboven
tenen en legde hun zware belastingen op. gasco, en bj verschlllende vragen ofsans
Een Christen-h@ndwerksman uitKoefa:Y roez prendre's heeft het spelen in de favorite de
genaamd,w iens verzoek om verminderlngvan voorkeur.

lasten hj van de hand wees, vermoordde

Bj winnen of verliezen wordtgewoonljk

betaald vooreenevxaag 1, voorgasco 2Ombay (Allor) ofOmbaai?een eiland in en voor sans prendre 3 iches. V00r ieder
den Indischen Archipel,totde kleine Soenda- matador, dien een speler meer heeft dan Q,
eilanden behoorend en door de Straa't Van bekowthtJéên fiche.Maakthj devjfeerste
Ombay van Timorgescheiden,heefteene uit- trekken,dan heefthj premières,endatkost
gebreidheid van 80 D geogr.mjl, is hoog één fche aan detegenspelers.Maakthj alle
hem op den 3den November 644.

en boschrjk en beziteene talrjke bevolking trekken,dan heeft hj vole,die met4 iches
boven hetespelen de matadorsw ordtbetaald.
van Kannibalen.
Om berspel (Het) of hom brespel w ordt Annonceert men vole, dan ontvangtmen 6gespeeld m et40 kaarten,daar de acht,negen m aalhet bedrag van sans prendre.Heefteen
en tien van elke kleur ontbreken, en door speler de eerste 5 trekken gemaakt,dan kan

drie personen,terwjlgewoonljk een vierde hj door het uitspelen van de zesde kaart
persoon stil zit. De eerste troef issqadille aanduiden,dathj doorgaat op vole.Geljk
(schoppen aas), de tweede manille (1n de hj bjhetwinnen van deze 4fchesbekomt,
zwarte kleurde twee eninderoodedezevenl) moet hj er bj het verliezen 4 betalen.De
de derde basta (klaveren aas) en devierde geldswaarde van ieder iche wordtvoorafbeponto (in de zwarte kleur de heer en in de paald.
roode het aas). Daarna hebberlin het zwart Het omberspeleischt schranderheid,opletde kaarten (mgeveer de gewone rangwaarde, tendheid, berekening en oefening en is dus
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sainder een hazardspeldan vele andere kaart- ranr van bri
gadegeneraal.In 1824 werd hj
spelen.
m illtair gouverneur in den Libanon, maar
we
ge
ns
de
ve
el
vuldige klagten der Christenen
O'M eara (Barry Ed&vardh de geneesheer
van Napoleon I op St.Helena, geboren in over de hardvochtigheid van den renegaat,
Ierland in 1786, diende als heelmeester op moesthj eerlany diebet
rekkingnederleggen.
de BritscheV100ten bevondzich in 1815 op de In 1843 nam hj onder het opperbevel van
))Bellerophon''1alwaarde Keizer na deneder- b
Redsjid.paql'
a deelaan den veldtogtin Al-

laag bj W aterloo eenewjkplaats zocht. Bj

anie,nam denopstandelingDfoelekayevan-

den overtogt van Rochefort naar Plymouth gen en ontving in 1846 hetopperbevellnden
verleende O'
M eara metde meestewelwillend- strjd tegen deoproerigeKoerden,welke hj

heid zjnehulp aan onderscheideneFransche desgeljks t0t onderwerying bragt.Toen in
oëcieren, zoodat de Keizerhem uitnoodigde 1848 volksbewegingen ln de Donauvorstenom mede te gaan naar St.Helena. O'M eara dommen ontstonden,bezette hj zetegeljk
diende den gevangenegedurende3 jaren met met de Russen,bombardeerde de kazernente
ongemeenen jver,dochkwam toeninbotsing Boecharest en bleeferm ilitairgouverneurt0t
met den gouverneur H '
udson Lowe, die be- in April1850.In dien zomerdemptehj het
rigten omtrent den toestand des K eizers van oproervan den adel in Bosnië,en in hetnahem vorderde. Dientengevolge moest hj den jaarhersteldehj de rustin deHerzegowina.
25sten Julj 1818 het eiland verlaten.Zjn ge- In 1853 opende hj,t0tpasja benoemd,den
schrift: rNapoleon in exile,or a voice from oorlog tegen Rusland aan de Donau,behaalde
St.Helena (1822, 2 dlnl''kostte hem zjne den zdenNovemberde overwinning bj Oltebetrekking bj de marine. Hj overleed te nitza,ontzette in 1854 Silistria entrokbinnen
Boec,
harest. Hierop begaf hj zich aan het
Londen den 3denJunj 1836.
Om en was bjdeRomeinen een voortee- hoofd van 30000 Turken naar deKrim ,streed
ken en in het algemeen elke omstandigheid, onder de wallen van Sebastöpolen scheepte
welkeaanwjzingen gafomtrentdetoekomst, in 1855 met een Turksch korps zich in naar
doch in het bjzonderelk gesproken woordj Batoem , om de bedreigde vesting Kars te
voor zoover het door den hoorder als een ontzetten;hj kwam echter te laat.Vervolvoorteeken der toekomst werd beschouwd. gens werdhj gouverneurte Bagdad,vielin
Door bepaalde spreuken meende men onheil- 1859 wegensgedurigemagtsoverschrjding in
spellende woorden krachteloostemaken.W ie Ongenade en zag zich in ballingschap vervoeoferanden bragt,omhuldezjn hoofd,om zich ren naar Koerspoet.Reedsin 1861 werd hj
tegen het ontvangen van alle verkeerde in- echter naar Constantinopelteruggeroepen en
drukken te beveiligen. 00k werd er stilte belastmet hetopperbevelindeHerzegowina,
geboden en maakte men muziek,om kwade waar hj in 1862 den opstand dempte,om
ominaniettekunnenhooren.Bovenalbetoonde vervolgens een voorspoedigen oorl0g te voe-

men zich voorzigtig bjplegtigetoespraken,
bj nieuwlaarwenschen enz.Het bepalen van
de beteekenis van zoodanige Omina w as de
taak der divinatie, welke bj de Romeinen
een hoogen trap vanontwikkelinghadbereikt.

ren tegen Montenegro. In 1864 werd hj tot
veldmaarschalk benoemd en aan het hoof;
van het3dearmeekorpsgeplaatst.Hjvestigde
nu zjne woonplaatste Monastir.InhetvoorJaar van 1867 vertrok hj naar Creta,om

Om er-pasla, een Turksch generaal, aldaar een einde te maken aan den opstand,

heette oorpronkeljk M ichaëlZtzfc.
:en was doch in weerwil van zjne onmenscheljke
geboren den 24sten Novem ber t806 te Plasky wreedheid slaagde hj niet in deze poging.In
in het gewest der Militaire Grenzenj werd den herfstvan datJaar keerde hj naar C0nkadet bj een oostenrjksch regiment,maay. stantinopel terug, leefde er ambteloos m et
deserteerde naar Banjaloeka in Bosniè',toen den titelvan SardariEkrem (generalissimus),
hj vernayn,dat zjn vader,luitenantbj de wasin 1858 kortentjdwerkzaam alsminister
administratie,100 gulden uitdekrjgskasaan van 00r10g,rnoverleedden18denApril1871.
de speeltafel verloren had en deswege was
Om korstlng ,zie InerltstatLe.
ontslagen.In 1829tradhj te W iddinindienst
Om ladina,eenwoord,hetwelkjevgdbevan den vizier Hoessein-pas
ja,omhelsde de teekent, is de naam van een geheim genootMo
hammedaansche godsdienst en werp gou- schap t0tbevordering van de eenheid en onverneur der kinderen van H oessein.M :t aan- afhankeljkheid der Serben.Datgenootschap

bevelingsbrieven van dezenvertrokhjin1834 was Oorspronkeljk eene reedsvôôr 1848 door
naar Constantinopel, waarhj eene onderge- Serbisehe studenten te Presburg gestichte
schiktebetrekking erlangdebjhetministérie letterktlndige vereeniging,die hare gedichten

van 00rl0g.KortdaarnaontvingOmer-fendi, onder den titel van pomladina'' ter perse
zooals hj zich noemde,eene aanstelling t0t
leeraar in hetschrjven van den prins,later
sultan Abd p:JMedfiiden tevensdenrangvan
JiizBasli(kapitein)lnhetTurkscheleger.Door

legde. M en bezigde voortsdien naam om in
het algem een de studenten aan te duiden.
Eerst toen 'WladLmir Jovanowitql'in 1866naar
de W oiwodina vertrok,erlangde de Omladina

eene snelle bevorderiny washj 4 J
'aarlater eene andere inrigting.Te Nowisad (Neusatz)
reeds kolonelen zag zlch in 1839 belastmet in Zuid-llongarje werd een centraal comité
hetbevelover een korps,datnaar Syrië op- gevestigd, en in alle Serbische plaatsen aan

rukte,om tegenIbrahim-paql
'atestrjden.Hj beide zjden van de Donau ontstonden subbehaalde eeneglansrjkezegepraalopden over- comités; voorts werden de Jaarljksche bjmagtigen vjand) en verwierf daardoor den dragen der leden (2Qorjnen ieder)gebruikt,
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om volksboeken, almanakken en dagbladen, van een anomali
stisehen omloopstjd,nameljk

vooraldedoorMiletitqjgeredigeerde:nzastava''
, hettjdperk van heteeneperihelium ofaphete verspreiden, voordragten te houden,ver- lium eenerplaneètt0thetvolgende.00kdeze
gaderingen te beleggen enz. H et doeldezer

verschilt van den siderischen wegensde ge-

beweginy was de bevrjding en vereeniging stadige verplaatsing van de 1jn derapsiden
der Serblërs.Daar de vergaderingteAversjetz (de groote as der loopbaan) bj de planeten.

in 1867 aan den eisch der Hongaarsche regéring, dat door de statuten onderdanen van
vreemde Staten uitgesloten zouden Nvorden
van hetlidmaatschap der Omladina,nietwerd
voldaan,en ook vlugtelingenuitdeHerzegowina
en afgevaardigden uitMontenegroalsredenaars

Om loop van het bloed, zie Hart en

aderen.

Om melanden.Deteqenwoordigeprovin-

cie Groningen was oudtpds verdeeld in de
stad Gropïzl-t
/dzl met haar grondgebied (de

StadsTafel)enhareheerljkheden(hetGoregt,

oytraden,werd devergaderingdoûrdepolicie Sappemeeren deOldampten)endeOmmelanden.
ultéényejaayd,waarna men allecomite'sder Deze laatsten bestonden uit Hunsingo,Fiveomladlna ln Hongarje ontbond en verbood. lingo en het W esterkwartier.De stad en de
O0kin Belgrado werd terzelfdertjd deverga- Ommelanden hebben van ouds gedurig oorlog

dering der Omladina Op bevelvan vorst M i- gevoerd,omdatde eersteoverdelaatstgencemcAJ?'J Obrenowitn'verdreven. Intusschen zette den wilde heerschen. In het laatstder 16de

devereeniginginheigeheim metkrachtharen eeuw echterzjnzjdoordeAlgemeeneStaten
arbeid voort en verhiefzich zooweliu Serbië t0t éêne heerljkheidvereenigd.Zie voorts 0na1sin Hongarje t0teeninvloedrjk ligehaam. der Groningen.
Zj bestreed tevenshetabsolutistisc'
h bestuur
Om m eren (Van).Onderdezen naam vervan laatstgenoemden Vorst Toen deze den melden wj:
loden Junj 1868 vermoord werd,verscherpte
Riehe'
us '
t
l1zl Ommeren, een verdiensteljk
men de maatregelen ter vernietiging der Om- Nederlandsch letterkundige, geboren te Amladina.De gebeurtenissen van 1875 en 1876, sterdam den 12den December 1757.Hj stude oystand in deHerzegowinaen de onder deerdeteFranekerindeOosterscheletterkunde
steunlng van de zjde van Rusland gaven op en legdezichhoofdzakeljkt0eopdeLatjnsche
nieuw aan de Omladina eene groote magt. dichtkunst.Hj waseerstrectorte Dokkum,
De eersteministerRistihj wierp zich in de toen te Amersfoort en vertrok in 1785 in die
armen dier vereeniging en vertledigde hare betrekkingnaarAmsterdam,waarhjuitmunbeginselen in zjn orgaan:rTstok (oostenl'', tende leerlingen vormde en den GdenJanuarj
terwjl de regéring in Hongarje zich met 1796 overleed. Hj sehreef 0.a.: pouintus
kracht tegen haar verzette,den toevloed van Horatius Flacctls a1s mensch en als burger
vrjwilligers zooveel mogeljk beperkte en van Rome besehot
lwd (1789)''?- en !
lRedeéén hared
ra
voering bj de bevordering der Latjnsche
a
n
v
o
e
r
d
e
r
s
,
Mi
l
e
t
i
t
q
j
,
o
n
s
e
h
a
d
e
l
j
k
m aakte oorhem eenigen tjdlnhechteniste schoolleugd op den 3denvanGrasmaand1795''.
houden.
Eeneuitgave van zjneNederlandscheenLache werken werd in 1797 bezorgd door
Omloopstijd noemt men in de sterre- t&jnsde
W/dcA en M . C.'
plzlR all.
kunde den tjd,dien eenhemelligchaam noodig
heeftom zjn togttevolbrengen rondom een
Wéllem van Ommeren, een verdiensteljk
ander hemelligehaam , datin een der brand- Nederlandsch waterbouwkundige. Hj werd
punten van zjne loopbaan is geplaatst.Tot geboren in 1753,kwam in 1776 in dienstvan
tjdmaatgebruiktmen Jaren(van 365dagen), Gedeputeerde Staten van het Kw artier van
dagen en uren metde onderdeelen van deze. Njmegen,diendea1s landmeterbj derekenVolgens de derde wetvan Xepler (zie aldaar) kamer van Gelderland van 1778 t0t 1803,en
staan in ons zonnestelsel de vierkanten van was tevens ordinaris landm eter van hetvorde omloopstjden derplaneten t0telkandera1s stendom Gelre en het graafschap Zutfbn,alsde derdemagten harerafstanden van onzezon. mede sedert1800 inspecteur van den W aterBeide zjn standvastige gegevens,behoudens staat.Hj behield diebetrekking onderkoning
geringe storingen,doordeaantrekking van de Lodewqk,werd in 1811hoofdigenieurbj het
anderehemelligcham en veroorzaakt.D elengte korps voor bruggen en wegen, en in 1816
van hetJaar,datisvan den omloopstjd der inspeçteur bj het korps ingenieurs van den
aarde, is onveranderljk ofveranderljk naar W aterstaat.Hj overleed den 17den Januarj
gelang van het aangewezen punt,werwaarts 1834.
het m iddelpunt der aarde m oet terugkeeren.
Om nibus,een Latjnsch woord,hetwelk
De siderisehe omloopstjd,nameljk die met voor allen beteekent, is de naam van een
betrekking tot de vaste sterren,is onveran- grooten wagen,die op geregeldetjden van
derljk. De omloopstjd met betrekking t0t ennaarspoorwegstationsenbelangrjkepunten
het lentepunt, d.e tropisae geheeten,onder- in grootestedenrjdt.DeeersteOmnibusdienst
gaat eenige verandering w egens de versehui- ontstond in 1823 teParjs,en ztlheeftindeze
ving der nachteveningen. Bj de maan (zie stad en elders eene aanmerkeljke uitgebreid
aldaar) heeft men den synodisehen omloops- heid envolkomenheid verkregen.Thanswordt
tjd, en men geeft dien naam ook welaan de otanibusdienstnaeeren raeerdoorde traraden omloopstjd eener planeet, na welken waydienstvervangen.
.

Om pbalej koningin van Lydië, eene

deze in haren loopkring in verband t0tdien
der aaxde zich w eder op denzelfden afstand

doehter van Jardanns en echtgenoote van

van de z0n bevindt.Eindeljk spreekt men

Tmolus,nam na hetoverljden van laatstge-
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noemde zelve hetgezag in handen.Toen H&
eaclh (Hérculés)w egens het om brengen van

noemt m en omwLndselt
'
en (involucellae). Men
.l

krachtige en dappere, spinnende aan hare

beuk,eik,hazelaar enz.
Onagra.Zie Oenothera.

heetteenomwindselvooralbjschermdragende
E'
urytus totrazernj vervallen was,zochten planten (Umbelliferae);het vormt den algevond hjtroostbj deze Vorstin,ja,gevoelde meenen kelk bj de zaâmgesteldbloemigen
zich zoozeer aan haar gehecht,dat hj,de (Compositae) en het naple (cupula) bj den

voeten nederzat. Deze zinrjke mytbe der

Oudheid diende, om de magt van Eros,den
g0d der liefde,aan te toonen.

Onbevlekte ontvangenis (immaculata

conceptio) is de naam van een leerstuk der

Om w enteling noemt men in de eerste R.Katholieke Kerk.Toenzichnameljk inde
plaatsde draajing vaneen hemelligchaam om middeneeuwen het denkbeeld der erfzonde in
zjne as,welke bjv,bj onze aarde in een een groven vorm ontwikkelde, zoodat men

etmaal plaats heeft en de oorzaak is der af- aannam , dat alle kinderen in zonde ontvanwisseling van dag en nacht.- Voorts geeft gen en geboren werden, begon men - Pamen dien naam aan eene gegchiedknndigege dcl.
txdfl: Radbertns het eerst - het voor onbeurtenis,waarbj in een Staateenbestaande bestaanbaar te houden met de eer van de
ordevanregéringopgehevenendooreeneandere Moeder des Heeren, datdie stelling 00k op
vervangen wordt.Elke regérinqsvorm is de haar van toepassing zolz wezen, weshalve
v
ruchtvan den tjd zjnerinstelllnp en alsdan men beweerde, dat de geslachtsgem eenschap
bevredigend voorde behoeftenderlngezetenen harer ouders, waardoor zj het leven had
van eenland.D ie behoeften echterveranderen ontvangen,eene onzondigemoestgeweestzjn.
bj toenemende welvaarten ontwikkeling,en Dit werd uitgedrukt dgor de woorden onbeindien deregéringsvorm nietmeegaatmetdien vlekte ozlfrcspexîd.In 1140 werd dezeteLyon

algemeenen stroom ,zalhj eerlang verouderd vastgesteld en te dier zake eenef'
eesteljke
zjnennietmeerbeantwoordenaandegewjzigde gedachtenisviering verordend. Dit was uitge-

behoeften.W anneer de weinige magthebbers gaan van de Franciscanen en werd daarom
alsdan dien ouden vorm handhaven,moet er door de Dominicanen met kracht bestreden.
weldra eene botsing komen tusschen hen en DePausen hielden zichgeruimentjdonzjdig

het volk,dat zich in zjn regtmatigverlangen en zochten de beide maqtige partjen t0t
naar een beteren staatsvorm gedwarsboomd kalmte te brengen. Eindelpk werd in 1854
ziet,en watlangs vreedzamen weg hadkun- door Piws IX . de onbevlekte ontvangenis als
nen gesehieden, komt nu t0t stand door het een leerstuk derKerk afgekondigd.Z'
I
Jwordt
geweld dermassa,en deomwentelinqisdââr. op den 8sten D ecem ber gevierd.
Bj al de schrikwekkende omstandlgheden, Onbevoegdheid is in regten detoestand

waarbj hetlanggetergdevolk vaakeene0m- van hen,dievolgensde wetuitgesloten zjn
wenteling t0t stand bragt,is de omwenteling

van een zeker regt. Men heeft staatkundige

toch altooseen bljk vanvooruitgang,- een
bewjs,dat men met het oude nietlanger tevreden is, maar iets beters verlangt. M en
onderscheidt de omwentelingen van de vrj-

en burgerljjke,al
gemeeneen betrekkeliikeonbevoegdheid.Algemeenestaatkundigeonbevoegd-

heid bestaat volgens onze grondwet in Nederland niet.W ie aan de doprde wetgestelde
heidsoorlogen, zooals die van onze vaderen vereischten voldoet,kan als Nederlander alle
tegen Spanle,van de Amerikanen tegen En- burgerschapsregten uitoefenen en t0t iedere
geland enz.De eigenljke omwentelingen ge- betrekking benoemd worden. Tot dit laatste
schieden in den Staat,zonder dat daarmede zjn onderbepaalderoorwaarden 0ok vreemhetbt
litenland gemoeid is,en hebben betrek- delingen bevoegd.T0t de betrekkeljke onbeking op den regéringsvorm. Omwentelingen voegdheden op staatsregteljk gebied behoort
haddenplaatsbjv.inEngeland1649en1688,- de onvereenigbaarheid van som mige functiën,

inFrankrjk in 1789,1830en 1848,- inons bjv. van bepaalde ambten met het lidmaat-

V aderland in 1672 en 1795 enz.Zie de ge- schap van de Tweede Kamer der StatenGeneraal. Ook in ons burgerljk regt heeft
schiedenisvan dievrrschillende landen.
Om w entelingsllgcham en zjn zooda. men geenealqemeene onbevoegdheden.
nige ligcham en,w elke ontstaan dooreenplat
Tot het genleten en uitoefenenvanbepaalde

vlak om eene in dit vlak gelegene ljn (de
omwentelings-as) te doen omwentelen.Men
beschouwtin de elementairemeetkundehoofdzakeljk 3 van deze ligchamen,nameljk den

regten kegel, den regten eylinder en den bol.
De eerste ontstaat door eenregthoekigendriehoek 0m êéne zjnerregthoekszjden,- de
tweede door een regthoek om ééne zjner
zjden - en de derde dooreen halvencirkel

om zjne middelljn te doen omwentelen.
Om w indsel.De bladachtige organen der
bloeiwjzen heeten schutblaadjes (bracteae).
Staan deze digt bj elkandel',zoodatzj een

burgerljke regten bestaan onbevoegdheden.
Zekere catagorieën van personen zjn onbevoegd tot voogdj en curatéle,- anderet0t
het verkrjgen van erfenissen bj uitersten
w ilenz.

Ondaatje (P.Ph.S.Quint), geboren te
aldaarin deregten.Hj behoordet0tdevrienUtrecht in 1760, studeerde en promoveerde

den van Bellamy)nam jvexig deel aan de
om wentelingswoelingen teU trechtinhetlaatst
der voorgaande eeuw ,en Overleed te Batavia
a1slid van den Hoogen Raad vanNeêrlandsch

Indiëden 3osten Agril1818.Hjleverdedich-

krans vormen, dan ontstaat het om windsel terljke bjdragen ln de rproeven voor het
(involucrum). Die welke aan den voet der verstand,den smaak en hethart'',enschreef:
takken van den tweeden rang voorkomen) rBjdragen t0t degeschiedenisderomwente-
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l
inq in 1787 (1791en 1192,Q stukkenl''en wiskunde kan ze niet geheel en al ontberen.
XHlstorisch verhaal van de onwettige behanOnderwereld (De) ofHadeswerddoor
deling, der provincie en stad Utrecht aynge- de ouden voorgesteld als de plaats, waar
zich de schimmen derafgestorvenenbevinden.
daan in dejaren 1672,73en 74 (1784)''.
Onderchlorigzuur,zie Chloorguwr.
Volgens hun gevoelen was de hemel een ge-

Ondereet (Kare1),een verdiensteljk Bel- welf, boven de aardschjf uitgespannen,en
gisch tooneelkunstenaar en tooneelsehrjver, onder deze laatste bevond zich eene plu ts,
geboren te Gent den 5den Julj 1804,legde die niet gezien k0n worden'', zooals door
zich aanvankeljk toe op hetboekbinden en het Grieksche woord C'
Aô''
qq (Hades) wordt
oefende zich tevens in de voordragt,zoodat uitgedrukt. Hetdenkbeeld van zulk een d00-

hjin verschillendewedstrjdenwerdbekroond. denverbljfvindt men reeds bj deoudeInHj trad het eersta1stoone8lspeler0, in de diërs en bj deEgyptenaren,alsmedebj de
Gentschemaatsebappj:gDeFonteinisten'',doch
stichtte in 1840 de tooneelvereeniging:pBr0e-

Israëlieten,diehetmetdennaam vanblk#

dermin en taaljver''.Hiergafhj bljken van (sje001)bestempelden.Volgensde Grieken en

groote bekwaamheid en zag zich benoemd Romeinen was de toegang t0tdeonderwereld
t0thoogl
eeraarin de declamatie aan hetcon- in het duistere land der Cimmeriërs,alsmede
servatolre te Gent, Waar hj den 16den Au- nabj de grot der Sibylle van Cumae. A1
gustus 1868 Overleed. Hj schreef0.a.:pDe spoedir kwamen deatkestorvenen aldaaraan
Gallomania ofde verfranschte Belg,bljspel de rivleren der onderwereld,aan de Styxmet
(1841)'',- rDekapiteinvanW aterloo,drama de Acheron,de Pyriphlegeton en de Cocytus.

(1841; 2de druk, 1860)'')- rLodewjk van
Nevers, drama (1844)'' - pDe Gentsche
kermis van hetJaer 1844 (1844)'',rDe dood
van Hugoneten Himbercourt,treurspel(1849,
bekroondl'',- ,,De VlaamscheLionne,blj-

Cltaron zettehen overmetzjnebogten ûntving daarvoorvaniedexeen stuiver (0b0lus).
Nabi
jdelandingsplaatslagdedriehoofdigehelllonéCérberusaaneeneketen.Daarnakwamen

deelen,drama (1853)'' - pNog een speler?
drama (1854)'',- rDeboerenkermis,bljspel
(1860)''
, - pDe krankzinnige van Leiden,
drama (1862)', .Julia van Schoonhoven,
dxama (1864),',- rDe schatvan den vrek,
tooneelspel (1867)9' - en mDe dood eens
spelers,drama (1867)''.o0k dichttehj vele
liederen, die grootendeels Op muziek ztjn ge-

dagogie) zjn op het naauwst metelkander

llarel Ondereet''is later in 2 deelen in het
licht gegeven.
Ondergang (De)van een hemelligchaam
noemt men in de sterrekunde zjn doorgang

de hand, om de denkbeelden van waarheid,

het Arlak van den horizon van beneden naar
boven.
Ondergist, zie Gistin-q.
Ondergrondploeg ,zie Ploeg.

algemeen moyeljk volbragt, dan gaat de
mensch voorult in kennis en zedeljkheid,

a1s wet worden beschouwd. Deze verliest
echter hare geldendheid, zoodra nieuw ontdekte feiten aanleiding geven om haarte verwerpen, en met haar valt dan 00k de P
haar rustende theorie. Bjdebeperktheid0
en
onzekerheid onzer kennis vormen onderstel-

en zullen ons dus alleen t0t0ns Vaderlan;
bepalen.
Hier heeft men, schoon niet door de wet

de schimmen aandegeregtsplaats,waarMinon

spel(1849,bekroondl'',- rDefamilieDjk- de goeden naar Elysium en de boozen naar
mans,drama (1850)'' - rAlexius onder den den Târtarujverwees.
trap (1853)'', - rDe gevolgen dervooroor- Onderwljs (didadiek) enopnoedihq (paeverbonden en worden veelal in éénen adem

genoemd. Zj omvatten te zamen alde kundigheden,welke noodig zjn om den menBch,
volgenszjn aanleg,naarligchaam engeestt0t
den hoog3ten trap van ontwikkeling te doen

opklimmen,enwjzendewegenenmiddelenaan,
waarlangs en w aardoûrm en ditdoelbereiken
bragt. Eene plfeus uit de tooneelwerken van kan.Onderwjs en opvoeding reiken elkander
vrjheid en liefdebj den mensch te wekken
en aantekweeken en tevensdenschatzjner

bekwaamheid en kennis te vermeerderen,

door het vlak van den horizon van boven
naar beneden. H et oogenblik van den waren
op- of ondergang versehilt van datvan den

opdat hti in staat zj eene waardige plaats
te bekleeden in de maatschappj.
Staat in den huiseljken kring deopvoeding
schjnbaren!daardestraalbrekinghethemel- pp den voorgrond,in descholen bekleedthet
lichtn0g zlgtbaardoetbljvennadathetreeds onderwjs de eerste plaats. Beide moeten
beneden den horizon is gedaald. De opyany zamenwerken t0t eene deugdeljke karakterVan een hemell
igchaam in zjndoorgang door vorm ing. W ordt deze taak naar eisch en z00
alzoo in volmaaktheid.

De regeling van hetonderwjsis in elken
Onderstelling (thypothese) noemt men Staat eene zaak van hethoogste belang,eene stelling, welke aangenomen wordt,om daarom wordt hetgewoonljk 00k niet aan
daaruit feiten en verschjnselen teverklaren, het vaak maar al te bekrompen initiatief
waarop m en eene theorie w ilvestigen.H0e van partictllieren overgelaten. Doorgaans is
meer feiten en verschjnselen door eeneonder- het onderwjs een voorwerp van Staatszorg.
stelling verklaard w ûrden, des te grooter is W t
j zouden onsbestek overschrjden,indien
hare waarschjnljkheid, en wanneer de ver- wj hier mededeelden, hOehetonderwjsin
dere waarnemingen haar bevestigen,kan zj de verschillende beschaafde Staten isingerigt,

geregeld, voorbereidend laqer olt
lrfmï/,
v, hetwelk gegeven wordt in àewaarseholen voor
kinderen beneden de 5 of6Jaren,- voorts
lingen 0nB dageljksch brood, en zelfs de
lager ost
ferz
l
tf,
v,geregeld doordewet
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van 1857, welke vermoedeljk eerlang zal in te voeren,- men heeft den toestand der
worden herzien.Ditonderwjs,lezen,schrj- onderwjzers aanmerkeljk verbeterd, maa:
ven, rekenen, vormleer,aardrjkskunde,ge- hun 0ok hoogere eischen gesteld, - men
schiedenis, Nederlandsche taal, kennis der heeft voorts velerlei middelen aangewend,
natuur en zang Omvattend (de laatste zes der om zooveel mogeljk alle kinderen in het
genoemde vakken in de beginselen),isbe- voorregt van goed onderwjstedoen deelen.

stemd voor kinderen van beiderlei qeslacht

l
vaa
n 5lO
f6
t0
t12Jaren,- meermyebreLd
ger pz
tfdr'
lt
lï/,
s,wanneerdaarenboven eéneot'

Onderzeesch, telegraaf,zieTelegraaf
Onderzwqvellgzuur?zie Zwavelznur.

Ondoordrlngbaarheld is eene van de

meervreemde talen,vrouweljkehandwerken natuurkundige eigenschappen der ligchamen ,
enz.worden onderwezen,- middelïaaronder- daarin bestaande, dat een ligchaam nietkan
?
'
,
p0
J
#,geregeld door de wetvan 1863 en be- wezen op deplaats,waareen ander ligchaam
halve de wiskundige vakken o0k de natuur- bevindt.Men weet wel, dateene spons eene

en scheikunde, de natuurljke historie, de aanzienljkehoeveelheid waterkan opnemen,
staathuishoudktlnde en staatsinrigting, het doch dit bewjstnietstegen deondoordringboekhouden,het Nederlandsch,Fransch,En- baarheid,dewjlhetwateralleen dâârdoorgelsch en Hoogduitsch benevens de letter- dri
nyt,waargeene sponsis,nameljkinhare
kunde dier talen, alsmede de warenkennis, porien. O0k de lucht is een ligchaam en dus
het teekenen en de gymnastiek omvattend, ondoordringbaar, hetwelk men waarneemt,
terwjlhet gegeven wordtaan burgerscholen wanneer men een ledig glas met den mond
(dag- en avondscholen) en hoogere burger- benedenwaarts in w ater dompelt.

scholen met3- sjarigen cursus.Menheefter
voorJongens en voormeisjes,enalsleerlin-

Onega,in hetRussisch Onlshkoje O.
::r/,

na dat van Ladoga het grootste m eer van

gen worden de zoodanigentoegelaten,diezich Europa,ligttenoostenvanhetlaatstgenoemde
op scholen van lager onderwjs voldoende en heeft eene oppervlakte van 177 1 geogr.

hebben ontwikkeld, - en eindeljk hooyer mjl.Het heeft bjna 3-maalde lengte van
ol#drfzl
'
i/.
:, geregeld doox dewetvan 1876en zjne breedte.Zjn noordeljke oever onderverdeeld in gymnasiaalen academisch onder- scheidt zich door vele klippen,eilanden en

wjs. Aan de gymnasia wordtonderwjsge- diepe baajen, welke laatste vaak eene rj
geven in de oudetalen (Grieksch en Latjn), van lange?kleine meren vormen.De grootste
alsmede in de nieuwe talen en in de wis-en van deze, 122 Ned.mjl lang, draagt den
natuurkunde, w aarna de leerling zich kan naam van Powenezkaja en ligttusschen het
laten inschrjven aan eene derNederlandsche oosteljke vasteland en hetschiereiland Sauniversiteiten,daarbj eenekeuzedoendeuit Oneshje. V00r 't overige zjn de oevers er
eeneder5faculteiten(dewis-en natuurkundige, vlak en eenvormig. T0t de aanzienljkste
geneeskundige,letterkundige,regtsgeleerde of eilanden van dit meer behooren: Klimezki
met meer dan 30 dorpen,Soemari!de groep
godgeleerde).

Met betrekking tot het lager onderwjs
merken wj nog op,dateropenbareofpd-ëdzà/esaolen bestaan en bi
jzondere dcàpldzl, welke
laatsten in den regelgestichtzjn doorleden
van kerkgenootschappen, w elke zich met de
neutrale of stelsellooze (wat de godsdienst
betreft)inrigting derstaatsschoolnietkonden
vereenigen.Voorts heersehtin 0ns Vaderland

der Olenji (Herten.eilanden) metultgestrekte
kalksteenbeddingen, Kish, Kerk en Sjenogoelbskij. Het vischrjke meer is gemiddeld
Jaarljks 156 dagen meteenejskorstbedekt.
M en vermeldt, dat het hier en daar eene
diepte heeftvan 400 Ned.e1.Dikwjlsworden
er, evenals in de Poolzee,luchtspiegelingen
waargenomen. Sedert 1832 varen er stoom-

'algraanennjverheidsartikelen
geen schooldwang,zooals bjv.in Pruissen, booten,dievool
waar de oudersonder strafbedreiging verpligt ïnvoerbn enm etaal,m armer,bouw steen,leem ,
hout en visch uitvoeren.Om de scheepvaart
zjn hunne kinderen ter schoolte zenden.
Behalve genoemde inrigtingen van Onder- te bevorderen is van 1818 t0t1851hetOnegawjs heeft men in 0ns Vaderland nog vele kanaalgegraven terlengte van 68 Ned.mjlj
andere,zooalskweekscholenvooronderwjzers met eene breedte van 23 en eene diepte van
enonderwjzeressen,normaalscholen,zeevaart- ruim 2 Ned. el; hetverbindtden mond der
scholen, scholen V00r handel en njverheid, W ytegra (aan het Meer) met de Sswir,die

theoretische en practische am bachtsscholen, het Onega- met het Ladogameer vereenigt.
Onderscheidene rivieren storten zich in de
zondags- en herhalingscholen enz.
T0t het onderwjs behoort 00k hetgods- onega uit.doch de riî
ûer Onega staatmethet

dLen.
gtig tl
zltfdrf
zY.
sthetwelk isovergelaten aan meerin geenerleiverband.Zjontspringtinhet
de leeraren der verschillende kerkgenoot- Lats
ja-meerinhetsouvernementOlonez,neemt
schappen. Het draagt den naam van catechi- onderscheidene zjrlvieren open stortzich uit
satie,en omvatin den regeldeBjbelsche in hetzuideljk gedeeltevan deW itteZee.
Oneida (Het meer),in het noordeljke
geschiedenisen deqeloofs-en zedeleer,terwjl binne
nland van den Staat New York,is 35
hetten doelheeft,Jongelingen en meisles tot
zelfdenkende en vrom e leden van een kerkge- Ned.mjllang en 10 Ned.mjlbreed,bevat
veel visch en vereenigt door m iddel van de
nootschap op te leiden.
Vooral in deze eeuw is hetonderwjs in Oneida-rivierharewateren metdiederSenecaverschillende Staten van Europa,inzonderheid rivier. Ten zuidoosten van het meer verheft
o0k in Noord-Amerika,metkrachtbevorderd. zich de evenzoo genoemde stad met bjna
Men heeft zich bejverd, de bestemethode 6000 inwoners.
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Oneindige (Analysisvan het),zie DLFe- doms.Op vroegeren leefljd kan zj ontstaan

relficclrekezlip.ç en lntegraalrel
cening.

door physische en door psychische oorzaken.

wordtiq de stelkunde uitgedruktdoor2z11.
Onfellbaarheid isinvroegerenenlateren
tjd toegekend aan de Apostelen van Jezns,
aan de R. Katholieke Kerk en aan hetopperhoofd van die Kerk,nameljk aan den Paus.
Eeuwen lang toch heerschte bjalle Christe-

matevanligchameljkezwakheid,geslachteljke

Oneven noemt men elk getal, dat niet T0tdeeerstebehooren eene qebrekki
ge vordoor 2 deelbaar is zonder overschot. Het mingdervoortplantingswerktulgen,eenehooge
uitspattingen, het misbruik van prikkelende
middelen enz., - en t0tde tw eede zenuw aehtige gewaarwordingen van verschillenden
aard.Eerstgenoemde dientm en dooreen doel-

matig diëet,doorversterkendespjs,doorhet

ljke kerkgenootschapqen het gevoelen, dat drinken van minerale wateren, door baden
de Apostelen, alsverllchtdoor den Heiligen enz.,en laatstgenoemde doorbevordering der
Geest,onfeilbaar waren,zoodatmenalhunne kalmteen doorverwjderingvan allevo0rooruitspraken als boven elken twjfelverheven deelen te bestrjden.ln e1k gevalis hetge-

moest aannemen.O0k de Hervormde Kerkin bruik van prikkelende zelfstandigheden ten
0ns Vaderland koesterde die meening,totdat sterkste afte raden.
de Groninger School het waagde,het telang
Onm eetbaar noemt men grootheden die
betreden spoor te verlaten.Zj erkende na- geene gemeenschappeljke maat bezitten,
meljk, dat de Apostelen hadden kunnen geene maat, die Op beide een geheelaantal
dwalen en verwierpen alzoo de eigenljke malen begrepen is. Als voorbeelden noemen
cnfeilbaarheid dier mannen; om zich echter wjdegrootheden 1en1,,
-2,alsmede dezjde

niette vertebegeven op denverstandeljken van een vierkanten zjne diagouaal.
weg,dien zj was ingeslagen,beweerde zj
Onobrychis Tblrs.Zie Espareette.

tevens,datdeApostelennietgedwaaldhadden,

Onom a
-critus een Atheensch dichter in

enhieldenderhalvehunnefeillooslteidstaande. den tjd der Pisistratident het hoofd der
Volgens de leer der moderne theologie ver- Orphische secteen waarschjnljk deschepper
valt zoowelde Onfeilbaarheid als de feilloos- der Orphische mystiek,poëzj en theologie,
heid der Apostelen.Hare aanhangersbeschou- was als zoodanig de voornaamstegrondlegger
wen de Apostelen als de oudste getuigen der derGrieksche theologiein het algemeen.Hj
Nvoorden en lotgevallen van Jezus,maarzjn verzamelde devoorspellingen en orakelspreutevensvan oordeel,datdiemannenmeermalen ken,welke aan M '
asaens en Orpltens werden
deChristeljkewaarheidhebbenvoorbjgezien. toegeschreven,en behoordet0t degeleerden,
De onfeilbaarheid der Kerk wordt zoowel
door de Grieksche a1s door de R.Katholieke
Christenen aangenomen,zoodat zj zich ten

die op last van Plslsirat'
ts de gedlchten van
Romerws in orde bragten. In 516 vôôr Chr.
e
cht
ene
r N
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he
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ringen hebben onderworpen.Reeds langwerd
00k de onfeilbaarheid van den Paus teRom e

Hofvan X erœes begaf.

allen tjde aan debesluiten der Kerkvergade-

Onom atopoïe is een Grieksch woord,

erkend, doch eerstin 1870 is zj op het Va- hetwelk kïanknabootsing beteekentoflieverde

ticaansche Concilie door Piws IX t0tleerstuk aanduiding van den naam van een voorwerp
verheven.
doorhetgeluid,hetwelk hetgewoonljk doet

Ongans (Het),deleverziekte,boLiesï'zde hooren,bjv.wanneer mendoorgeblaateen

lever ofgalligheLd,is eene zeer gewoneziekte schaap ofdoorgeblafeen hgnd wilaanduiden.
van de schapen.Het dier wordtdaardoor lus- Daarvan wordt in poëzj dikwjlsgebruik ge-

teloos,traag en mager;zjneetlustverdwjnt,
zjn buik zet zich uit,zjn neus en mond
worden sljmig en hj begintdew0lteverliezen. Daarenboven ljdt hetaan hardljvig-

maakt,bjv.inhet rRanaesub aquasubaqua

m aledicere tentant'' waarin Oridins het gekwaak van kikvorschen doet hooren, ofin
llan .rezlle.p'
.s vertaling van rDas Lied der

heid, dorheid van huid, verminderde urine- Glocke'' waar wt
l in de woorden:o'tKlokloûzing en schommeling van vocht in den gebrom , Van den dom , Komt van nooden
buik. Er ontstaan verhardingen in de lever, enz.''het gebrom der torenklok vernemen.
en in de darmen, de lever en de galblaas
Ononis, L.,zie Stalkrqid.

OnopordPn,zir Distel.
Onoverwlnnelkke vloot isde naam.
Trematoden Onder de ingewandswormen en die in 1588 d00r de Spanjaarden gegeven

v
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dragen den naam van distoma Fzeyc/ïcfx-.Door
de aanwezigheid van deze ingewandswormen

ontstaanverstoppingenin deijnstevaten van

de lever,en de ziektew ordtveelalbovorderd
door het weiden op lage, zllchtige landen,
doorheteten vanslappe,waterachtigeplanten
en doorhetdrinken van Onzuiver water.Als
geneesmiddelen worden aanbevolen, in den
beginne keukenzout,- vûorts:zwavel,ter-

pentjn en wjnazjn.
Onmagt (impotentia) noemtmen bj den
manhetcnvexmogenom denbjslaaptevolbrengen.Zj iseen gewoon verschjnseldesouder-

werd aan eene vloot van ruim 140 schepen,
bemand met32000 matrozen ensoldatenonder
hetbevelvan den hertog n@n Xd#1lSLdonia,
bestem d om deNederlanden,Engeland,Frank-

rjk en Denemarken te onderwerpen aan de
Spaansche heerschappj.Inmiddelshad Parma
te Duinkerken een 30-tal Oorlogschepen en

400 transportvaartuigen bjeengebragt,waarmede hj aan gemelden bevelhebber3000man
landingstroepen wilde bezorgen. De Onover-

winneljke vloot,v00r zesmaanden van leef-

togt voorzien,ging den 29sten Mei1588 van
Llssabon onder zeil en verstsheen den 30sten

)1à

ONOVERW INNELIJKE VLOOT- ONSLOW .

Julj oy de hoogte van Plymouth.Dââr be- hooren die van de meekrap-en oleanderrups
vond zlch hetgrootste gedeelte derEngelsche
vloot, die in het geheel 200,meestalkleine
schepen telde,onder de admiraals Howarden

en van de pjlstaarten.
Onsenoort (AnthoniusGerardusvan),een
verdiensteljkNederlandschgeneeskundige,ge-

27 schepen onder CornelisLonk ranApzeatfcl!
haar kwam versterken.Een andereskadervan
35 schepen onder Justinu van F'
tzt:dcv was
uitgezonden om de haven van Duinkerken te
blokkéren.Hierdoor werd de vereeniging der
beide Spaansche vloten verhinderd,zoodatde
Hertogeeneafwachtende houdingaannam.W é1
hadden erschermutselingen plaats metEngelsche schepen en zelfs op den lsten Augustus

was reeds vroeg ouderloos,werd in het btlrgerweeshuis opgenomen, koos na geëindigde

Drake,terwjl een Hollandsch smaldeelvan boren te Utrecht den 24sten october 1782 ,
sehool
jaren het schrjnwerkersvak, maar erlangde weldra verlof, om zich op de heel-

kunde toete leggen.In 1804 trad hjin mi-

litairedienstenzag zichalschirurgiensous-aide
aan het hospitaal te 'sGravenhage geplaatst.

W eldra was hj ehirurgien eerste klasse,in
1806 chirurgien principale11ljfartsvan van
een vrj ernsfig gevecht,dots
h doorgeeneder Grtzdreld en Daendels,youverneurs-generaal
partjen werd eenig voordeelbebaald.Eerst onzer Oost-lndische bezlttingen.Hj volgde
den Tden Augustus kwam hett0t een beslis- hen op een Amerikaansch schip,dat echter
senden slag.Howard zond in den nacht8 wél- door de Engelschen genomen werd.Na zjn
voorziene brandersafnaardeSpaanschevloot, ontslaguitdekrjgsgevangenschap vertrok hj
en hierdoor ontstond eene z00 groote verwar- met het f
èegat rGelderland''naar Indië,doch
ring,dat de bevelhebbers zich den tjd niet 00k deze bodem werd na dapperen tegenstand
4
unden om deankerstewinden,maardeze door de Engelschen veroverd,waarna Onsenlleten kappen,zoodat de schepen van elkaar oortbjstand bood aan degewonden,9maandreven en hetden .Engelschen en Hollanders den in Engeland doorbragt,en toen wederom

den volgenden dagbetrekkeljk weinigmoeite naar het Vaderland vertrok. Hj werd nu
kostte, het vernielingswerk voort te zetten. weder bi
j het leger geplaatst en ontving in
Hadden de Engelschen zich nietgenoodzaakt 1811 eene aanstelling a1s chirnrgjn-majoorbj
gezien uit gebrek aan buskruid afte houden, de FranschearmeeinPortugal.Hjnam voorts
dan :ad de Spaansche admiraalzich op voor- deelaan develdtogten in Spanle,doch begaf
w aardevan 1jfsbehoud overgegeven.Uitvrees zich na den val van Napoleon herwaarts en
VO0r nieuwe ontmoeti
ngen besloot hj den behandelde na den slag bj Waterloo de geterugtogtte nemen rondom denoordkustvan wonde Pruissen in het lazareth te Leuven,
Schotland,doch hierwerd hj doorgeweldige zoodat hj met de Orde van den Rooden
stormen overvallen, zoodat van de geheele Adelaar w erd versierd. Bj deoprigting van
vlootslechts35groote en 18kleineschepende een Rjks-hospitaal te Leuven in 1817 werd
Spaansche havens bereikten.Als een gedenk- hj er benoemd t0t oëcier van gezondheid
teekenvandienstrjd wordtin dePieterskerk eerste klasse en gaf er onderwjs in de chite Leiden de lange wimpelbewaard van een rurgie en oogheelkunde,terwjlhjdezelaatste
Spaansch galoen, door den vice-admiraal ook onderwees aan de hoogeschool,die hem
den graad van doctor in àe genees- en heelP ieter rczlder .lbe: veroverd.
Onrust, door de Javanen Poeloe-Kappal kundeverleende.In 1822werdhj indezelfde
(Schepeneiland)genoemd,iseenkleineilandje betreltking overgeplaatstnaar'sRtjkshospitaal
in zee, omstreeks 2 geogr.mjiten noord- te Utrecht,doch in 1827vroeg hj zjn ontw esten van Batavia. Het is alzoo geheeten
naar de rustelooze drukte, die er heerschte
in de dagen der Oost-Tndische Compagnie,
toen zich aldaardeherstellingswerven bevon-

slag, om zich aan letterkundigen arbeid en

uit koraal, grllis en schelpen en er wordt
eene zeer berochte vischmarktgehouden.

verschillendegeleerdegenootschappen enheeft

aan de geneeskundige practjk te wjden,
maaktezichin 1832bjhetwoedenderchölera
verdiensteljk Jegens dearmen,weigerde daarden.Thans iser noq een droog dok,door voor alle geldeljke belooning? en overleed
een paar tbrten beveillgd. Het eiland bestaat den 23sten December 1841.Hj wasli;van
Onrustvllnders (Sphingidae)is denaam

eener groep uit de familiederAvondvlinders,
behoorende tot de orde der schubvleugelige

eene reeksvan geschrltten achtergelaten,van

welke wj noemen: pverhandeling over de
graauwe staar enz.(1819)'9- rDe operatieve
heelkunde,stelselmatig voorgedragen (18221821,3 dln)'',- rDe geneeskundige heelkunde, stelselma-tig behandeld enz. (1825-

ingecten (Lepidoptera). Zj ontleenen dien
naam aan de verwonderljke snelheid,waarmedezj in deschemeringrondiadderen,ter- 1827, 3 dlnl''
1 rGenees. en heelkundig
wjl zj zich niet neêrzetten,maar doorde handboek over de oogziekten en gebreken
beweging der vleugels vöör de bloemen stil- (1839- 1840, 2 d1n)'' - en eene reeks van
staan,om zich van honigsap te voorzien.De opstellen in tjdschritten.
sprieten van deze vlinders zjn op de door- Onslow (Ge0rg),een verdiensteljk comsnede driehoekig,aan het uiteinde dikker en ponist,geboren den 27sten Julj 1784 te Clervaak met een haakle voorzien;hunnevleu- m ont in het Fransche departement Puy de
gelszjn lang en smal,en de ondervleugelis Dôme,begat'zich reeds vroeg naar W eenenj
meteen haakjeaanden bovenvleugelverbon- waar hj de werken van M ozart en Haydn
den.Hunnerupsenzjnnaakt,doorgaansgroot, bestudeerde,en vervolgens wedernaarFrankmet 16 pooten en dikwjls meteen hoorn op rjk,waarhj bj afwisseling tePartjsen op
de laatste geleding.T0t de onrustvlindersbe- een landgoed te Clermontzjn verbljfhield.

ONSLOW - ONTKLEURINGSMIDDELXN.

Hj werd professoraan hetConservatoire,lid
van het Instituut, en overleed te Clermont
den 5den October 1853. Hj schreef onderscheidenemuziekstukkenenook eenigeopera's,
van welke wj vermelden:plu'
Alcalde de la
Vega''en Le colporteur''.
Ontario (Het meer), het Oosteljkste en

kleinste der 5 groote meren van Canada,
grenstin hetnoordenenwestenaandeBritsche
provincie Ontario en in hetzuiden en noorden
aan den Staat New York,heeft eene opper-
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ofmeerwaterschappen.Zjkomtinhetbelang

van particulieren alleen dan te pas, wanneer
hun de uitvoering istoegestaan vaneen werk,
dat onteigening vereischt. Het wetsvoorstel
moetslden aard en de strekking,zoomede de
hoofdpunten ter bepaling der algem eene rig-

ting van hetwerk aanwjzen,en bj kanalen
en wegen zogveel mogeljk de gemeenten,
waardoor zj zullen loopen''. Plannen van

onteigening moeten in de betrokkene gemeenten ter visie worden gelegd,om belanghebvlaktevan 360 D geogr.mjlenisruim 3-maal benden in de gelegenheid te stellen, hunne
zo0 lang a1s breed.Het ligt 76 Ned.elboven bezwaren aan burgemeester en wethouders
de oppervlakte der zee en 98 Ned.ellager kenbaar te maken. op die bezwaren wordt
dan de spiegel van het Erie-meer, waaruit bj debehandelingvanhetwetsontwerpgelet.
het, over den Niagara-waterval heen, zjn Is ditlaatste totwet verheven,dan komt in
waterontvangt.Zjnediepteiszeerongeljk, de betrokken provincie eene com missie uit

maar bjkansnergensgeringerdan 5Ned.el, Gedeyuteerde Staten, bjgestaan door een
terwjlde diepste plaatsen ergeschatworden ingenleur,de bezwaren van belanghebbenden
op 184 Ned.el.Het bevatveelvisch,vooral hooren, en daarna geschiedt de eindaanwjzalm en baars.Zonderling isereen regelmatig zing bj Koninkljk besluit.Nu zoektdeontklimmen van den waterstand, in geringen eigenaar bj minneljke schikking den vergraad om de 1,maarzeeraanzienljk om de langden eigendom van den bezitter te ver30 of 40 Jaren.De oeversvan ditmeerzjn krjgen. Komt echter de schikking niet t0t
in het algemeen vlak en gedeelteljk zell'
s stand,dan bepaaltdearrondissementsregtbank
moerassig,doch op het schiereiland Qt
linté, op den eisch des Onteigenaars het bedrag der
aan denoordzjde,verheFen zich schilderach- schadeloosstelling.Ditgeschiedtna onderzoek
rige heuvels. Rondom het meer vindt men

en verhoor van deskundigen. en aalleen de

uitgestrekte wolden en bloejendevolkplan- werkeljke waarde,nietde denkbeeldige,die
tingen; 00k zjn ergoedehavens,zooalsdie uitsluitend voor den persoon des eigenaars
van Torento,Kingston en Sacketts Harbour.

Alleen aan het oosteljk uiteinde, bj den
aanvang van de St.Laurensrivier, vindt men
eilanden.D aar ditm eer bjna nonitdigtvriest
en wegens zjne aanmerkeljkedieptegroote
veiligheid voor de schepen oplevert, is de
vaart er veel drukker dan Op de overige 4

bestaat, komt hier in aanmerkinq''. Tegen
aangeteekend.W eigert de Onteigende partj
hetvonnis der regtbank kan cassatle worden

het goed te verlaten,zoo kan zj doorden

sterken arm , op bevelvan den president der
regtbank daartoe gedwongen w orden.

Onteigening bj vestingbouw en bj aanleg,
Canadasche meren.Toch woeden erdikwjls herstel of onderhoud van djken geschiedt
geweldige storm en.Hetontvangtverschillende krachtens een Koninkljk besluit,na advies
rivieren en kanalen en Ontlastzjnewateren van den Raad van State en afkondiyingin

d00r middel van de St.Laurensrivier in den het Staatsblad.Hetuitgraven van speciën kan
Atlantischen oceaan.
0ok gelast worden door Gedeputeerde Staten
Onteigening is ontzetting van eigendom. of door djk- en polderbesturen.
Onteigening t0t stuiting of afwering eener
De bjzondere eigendom wordt aan ieder ingezeten van Nederland gewaarborgd door de besmetting kan geschieden door een K0burgerljkewetgeving.Op dien regelevenwel niukljk besluit, op last van Gedeputeerde
m aakt de grondwet eene uitzondering in art. Staten en in zeer dringende gevallen doorhet

147,luidende:rNiemand kan van zjn eigen- gemeentebestuur.Ten slotte kan bj oorlog,

dom worden ontzet,dan tenalgemeenen nutte
en tegen voorafgaande schadeloosstelling.De
w et verklaart vooraf, dat het algem een nut
de onteigening vordert. Eene algemeene w et
regelt de uitzondering op hetvereisehte van
zoodanige verklaring ten behoeve van den
ve8tingbouw , en den aanleg, het herstel of

brand of watersnood onteigening worden be-

onderhoud van djken,bj besmetting en an

langs den gewonen weg in regten verhooging
vorderen.
Als een werk,waarvûor onteigening heeft
plaats gehad, niet t0t stand komt pfde ont-

dere dringende omstandigheden.De bovengenoemde vereischten van voorafgaande verklaring door eene weten van voorafgaande schadeloosstelling kunnen nietworden ingeroepen,
wanneer 00rl0g, brand of watersnood eene

volen dogrde hoogsteburgerljkeofmilitaire
betrekkingen,dieopdeplaatsaanwezigzt
jn,of
0okdoordebetrekkeljkewaterschaypen.Later
moet aan den onteigende zo0 spoedlgmogeljk
eene sehadeloosstelling w orden aangeboden.
Oordeelt hg deze onvoldoende,zoo kan hj

eigenende partj het goed niet meer noodig
heeft,kan de onteigende hetgoedterugnemen

onverwjldeinbezitneming vorderen Hetregt tegen terugbetaling derontvangeneschadeloos-

van den onteigendeopschadeloosstellingw ordt
hierdoor echter nietverkort''.
De gewone onteigening heeft dus alleen
plaats ten gevolge eener weten steuntalleen
op publiek belang van ééne ofmeer provincldn ,van léne ofmeergemeenten en van één

stelling in evenredigheid van hetteruggenomen
gedeelte.

Ontkleuringsm iddelen worden gebezigd t0t het vervaardigen van kleurlooze
glassoorten. Sommige werken scheikundig,
andere kleuraanvullend tot wit.TQt die m id-
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delen behooren inzonderheid bruinsteen,arse- eene veel grootere ruimte innemen en zich
nigzuur, salpeter en menie.- Een ontkleu- deze alzoo met oogenblikkeljk geweld verringsmiddel, dat in de suikerfabrieken en schafen. Zulke ontploëngen hebben plaats

vooral 00k in het dageljksch leven t0thet bj het ontsteken van buskruid! dynamiet,
zuiveren van water te pas komt,is beende- schietkatoen enz. Van de buskruldontploëng
renkool.
maaktmen vooralrebrt
lik in denoorlog,om
Ontladerofontlaadtqng,zieLeidsohepdc/z. kogels met snelheld uit de vuurwapens te

Ontm anning is eene kunstbewerking, drjven,zoodat zj eene doorborende kracht
die in het Oosten wordttoegepastop manne- hebben op den verwjderden vjand, en het

ljke personen, bestemd om de betrekking
van bewakers van den harem te bekleeden.
Zj verliezen niet alleen het vermogen der
voortplanting,maar00k hetmanneljkev00rkomen en dragen den naam van gesnedenen
(eunuchen).Men vonddeze weleer00k onder
de zangers, die daardoor eene vrouweljke
stem verkregen. - O0k sommige dieren 0ndergaan die operatie,bjv.de hanen om hen

onder den naam van kapoenen vettem esten,
en dehengsten om henbetertekunnentemmen.

Ontleedkunde (anatomie) is in hetal-

dynamiet wordtinzonderheid gebezigd bj de
vreedzame mjnontginning en bj hetmaken
van ttlnnels. Het wordtdan in de boorgaten

derrotsen gestoken om dezebjzjneontploffng te doen springen.M en gebruikthetechter

00k bj den onderaardschen oorlog,nameljk
bj hetaanleggen vanmjnen,om vjandeljke

vestingen in de lucht te doen vliegen, t0t
het vullen van torpedo's enz.
Ontslag van regtsvervolging is eene
uitspraak van den strafregter, verklarende,
dat de feiten, door den beklaagde gepleegd,
niet vallen in de term en der strafwet.H et is

gemeen de leer van den vorm en het zamenstel van het bewerktuigd ligchaam en van dus iets andersdan vrjspraak, waarbj de

zjne afzonderljke deelen (theoretische ontleedkunde)! - voorts het onderzoek van
zoodanig llgchaam met betrekking t0t vorm
enbouw (practischeontleedkunde),- alsmede
de plaats,waar dit Onderzoek geschied (the.
atrum anatomicum).Doorgaans bedoelt men
metanatomie deontleedkundevandenmensch,
dewjldiederdierenzoötomieendiederplanten

beklaagde wordtvrjgesproken,omdatdéhem
te laste gelegde feitennietbewezen zjn.Bj

hetwelk over den aard en het wezen der
dingen a priorihandelten de eigenschappen
der dingen ontwikkeltuithetbegripvandeze.
D e ontologie spreekt:van de dingen in het

smetstofzuivert,om hetontstaan dierziekten

ontslaj van regtsvervolgingkan hetopenbare
ministerie cassatie tegen het vonnis aanteekenen en de Hooge Raad, bevindende dat de

feiten weldegeljk in de termen der strafwet
vallen,den beklaagde veroordeelen. Bj vrjspraak daarentegen kan geene cassatie ten
pkytofomie wordt genoemd. Zie voorts onder nadeelevan drn vrjgesprokeneplaatsgrjpen.
Anatomée.
Ontsm ettlng (desinfectio) noemtmen de
Ontologie of wezenkunde noemt men dat handelwjze,waardoormendeplaatsen,waar
gedeelte der bovennatuurkunde (metaphysica), besmetteljke ziekten geheerscht hebben,van

te verhoeden bj personen, welke later Op

deze plaatsen m oeten verkeeren.Men bezigt
daartoe vooral carbolzuur, chloor en andere
algemeen,hunnemogeljkheid,werkeljl
theid stofen.Ten gevolgevan de W etopdebesmet-

en noodzakeltjkheid? - van zelfstandigheid teljke ziekten zjn van regéringswege vooren eigenschap, oorzaak, werking en tegen- schriften t0tontsm etting gegeven.
w erking,- van hoeveelheidenhoedanigheid,
Ontsteking (iniammatio) is een ziekeovereenkomsten geljkheiddervoorwerpen,- ljke toestand van enkele deelen van 'smen-

van het eenvoudige en zamengestelde, ein- schen ligchaam.Te voren w aren de kenmerdige en oneindige,stofen vorm.Kantbragt ken van ontsteking naauw keurig bepaald,
haar echter een onherstelbaren slag t0e,door doch zj zjn doornaderonderzoek z0oonzeker
aan te toonen op grond van zjn onderzoek en w isselvallig geworden,datmenhetvolgens
der grondbegrippen, datzj 0nsslechtseene het tegenw oordig standpunt der w etenschap

subjectieve kennis en geenszins dievan het
eigenljkewezen derdingen kan geven.
Men geeft den naam van ontoloyisa ùdznïj:
aan een bewjs voor het bestaan van God,
hetwelk gevoerd wordt uithet begrip vande

naauweljksaanden oningewjdeduideljkkan
m alken:w atontstekingis.W eleerbeschouwde
men hltte,rOodheid,zwelling en pjn a1sde
voornaamste kenmerken.De roodheid enpjn

doen denken aan bloedvaten en zenuw en,

noodzakeljkheid van een oneindig wezen, welke hierbj worden aangedaan,dezwelling

hetwelk derhalve moet bestaan. Het werd aan vermeerdering van stof,en de hitte aan
door A nselmus ran Xtzzk,fdl??yr.g en door Des- verhoogde stofwisseling.Men zeide derhalve,
ccrfd,
s ontwikkeld en komt daarop neêr,dat dat ontsteking veroorzaakt werd door prikhet zedeljke denken (hetbegrip)en hetzjn keling der bloedvaten,doch men merkte op,

(niethetzinneljkebestaan)methethegripvan dat0ok deelen,dieverstoken zjn van bloedG0d één is.Hetbezwaartegen ditbewjsis vaten,aan ontsteking kunnen ljden.Bjelke

echtergelegen in deonbewezeneonderstelling, ontsteking zag m en uitstorting van stolbaar
dat een begrip,h0ealgemeen o0k gekoesterd, vocht, zoodatm en later daarin hethoofdverschjnsel zocht; doeh het bleek,dat in som werkeljkheid moethebben.
Ontplom ng (Eene)heeftplaats,wanneer m ige gevallen het vocht niet stolbaar w as.
vaste of vloeibare zelfstandigheden door een Vireh'ow noem t dan Ook de onsteking eene

pl
geowo
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overgaan t0tdengasvormigen staat, plaatseljke voedingsstoornis, berustende op
onder den invloed der warmte, eenegewjzigdeverhouding tusschen bloeden

ONTSTEKING- ONTW IKKELING.
weefsel.De roodheid ontstaatalzoo dooreene
ophooping van bloed? - de zwelling is een
gevolg van devermeerderde,somsveranderde

3Q1

van de ontwikkeling der geheele menschheid
en van hare kunsten en wetenschappen.

In meerbeperkten zin syreektmen van de
hoeveelheid voedingsvocht in hetaanqedane ontwikkelingsleer(embryologle)ofvanontstaan
weefsel,- de pjn is een wisselvalllg ver- der schepselen uitkiemen en ejeren.Zj is
schjnselen kan door spanning ofyrikkeling betrekkeljk eene n0g zeerJeugdige wetender zenuwen ontstaan, - en de hltte is tOe

schap, doch de verschjnselen der ontwikketeschrjvenaandenvermeerderdentoevoervan ling van hetdierljk ligchaam uitheteizjn
bloed en aandeverhoogdestofwisseling.Intus- reeds met groote naallwkeurigheid waargenoschen is00k overontsteking hetlaatstewoord men. De wetenschappeljke beoefening der
n0g niet gesproken.Ditechter is zeker,dat ontwikkelingsleer nam een aanvang met de
zj bj het aantasten van edele deelen het nasporingen van Kaspar FrïdgicA WOI
F,
leven i
n gevaar brenqt.om zotebestrjden neergelegd in zjne prheoria generationis
gebruikt men ontsteklngswerende (antiphlo- (1759)'
/.Hjwerd gevolgddoo1*Meekel(1812),
gistische)middelen.
Pander (1817) en Baer (1828), terwjllater
Ontstekingsm iddelen noemt men z00- in Duitschland Rath'ke, Biscltog'
à J'
OAJ/S
danige,welke gebezigd worden Om buskruid Mûller, Reiel
tert,Kölliker en His,ln Frankofdergeljke OntploFendezelfstandigheden te rjk Coste, Trlt
lt
ufen Dnmas,en in Engeland
doen ontbranden.Vuurmonden ontsteekt men W l
tarton Jonesen Allan F/zpmdpozzich jverig
door middelvan de lont ofvan de gezwinde met de embryologie hebben bezig gehouden.
lont, voorts door slagpjpjes en wrjvings- De kiem of vrucht, waaruit de mensch
pjpjes,door zunders en blusstangen, de zich ontwikkelt,ontstaatuit een rjp ei hetspringlading derholleprojectielendoorbuizen, welk van den ejerstok dool.den ejerleider
vooraldoor percussie-en concussiebuizen,in de baarmoederaangeland (waartoegemiddraagbare vuurwapenen door middelvan het de
ld 14 dagen noodig zjn)en aldaar bevrtlcht
*
slot,hetwelk voorzien isvan een slaghoedje lS. Daarop heeft in het ei eene verandering
of van eene naald, w elke eene daartoe be- plaats, hierin bestaande,dat hetprotoplasma
stemde zelfstandigheid doet OntploFen,- en (dojer) der eicelna Oplossing van het kiemeindeljk de mjnen door middel van een blaasjegegroefd enineen grootaantalkleine
kruidw orst, van een vuurm uis van Av-q , cellen Omgezetwordt.Dezebovenstecellet
jes
van een percussietoestelof van een galvanl- bevinden zich dan aan de binnenvlaktevan de
zona pellucida Ot'van het dikke,doorzigtige
schen stroop.
Ontvellm g (excoriatio) noemt men een celvlies der oorspronkeljke eicelen vormen
toestand,waarin de huid van hare opperhuid doorhtlrme zamensmelting de dunne,doorzigberoofd en alzoo de l
ederhuid blootgelegd tige kiem blaas!w aarin de lichtltleurig gew or
wordt.Zj kan genezen doordien het verlles dene dojervloelstof besloten is.Op eene plek
door den aanyroeideropperhuidcellen wordt der kiemblaas ontstaat eene kringvormige
aangevuld. Zj kan door velerlei Oorzaken, verdikking,diezich reeds vroegverdeeltin de
door stooten,schaven enz.,ontstaan,en men buitenste en binnenste zaadlob,welke allengs
bevordert de herstelling doorde Ontveldeplek grooter worden.Tusschen die beide ontstaat
met eene niet.prikkelende vettigheidtegenden eene derde zaadlob. Heeft nu het ei eene
invloed der luchtte beveiligen.
grootte bereikt van 8- 10 Ned. streep,dan
Onverdraagzaam heid noemtmen eene ontwaartmen daarin eeneOverlangschestreep,
eigenschap, w elke daarin bestaat, dat de het begin van de bepaalde organen.bepaalm ensch geene denkbeelden kan dulden,w elke deljk het begin van een centraalzenllwenvan dezjneverschillen.Onverdraagzaamheid orgaan, alzoo van den ruggegraat, die het
heeftzich dooralletjden heenhetmeestge- merg omsluit.Uit het bovenste gedeelte,in
openbaard op hetgebied van godsdienst.Zj den vorm van eene blaasuitgezet,ontstaan
is aldaar de moeder geweestder gruweljkste de hersenen. Omstreeks 4 weken na de begeloofsvervolgingen enheeftgedurigaanleiding vrtlchting ontstaataan debuikzjde derkiem
gegeven totden podium theologicum (haatder het eerste beginsel van een darmkanaal,dat

godgeleerdenl''
, niet ten onregte podium dia- op ééne plaats open bljft,en daardoor staat
het met de holte der kiem blaas in verband
bolicum (haat des duivelsl''genaamd.
Ontzegeling, zie Verzegeling.
en wél dgor middelvan eene allengs dunner
Onweder. Wanneer men in den damy- wordende buis (ductus omphalo-meseraicusl..
kring donkere wolken ziet opkomen,waarult De kiem zelve snoert allengs zich l0s van de

Eikkerende lichtstralen tevoorschjn schieten, navelblaasen iseindeljk metdezeslechtsop
na korteren oflangeren tjd,naargelangvan ééne plaats (de navel) verbonden. Aan het

den afstand dier wolk,gevolgd dooreenrom- voorste gedeelte van het schuitvormig ligmelend of ratelend geluid of 00k we1 door chaam ontstaan de beginselen van een cen-

een plotseljken slag,dan geeftmen aan dit traalvaatstelsel,nameljk van hethart.Inden
verschjnseldennaam vanonweder.Zievoorts aanvang der 4deweek na de bevruchting kan
onder Bliksem.

men hersenen: ruggemerg, darmkanaal en

Ontw ikkeling noemt men in het alge- hart bj de klem Onderscheiden.Intusschen

meen de geleideljke opklimming van een is de zona pellucida in het middenste eivlies
organisch geheel t0t hoogere volkomenheid. (chorion) veranderd. Het binnenste eivlies
Men spreekt zoowel van de ontwikkeling van
een persoon alsvan die van een volk ofzelfs
XI.

ontstaat uit het bllitenste blad van de kiem of navelblaas. Voorts vormt zich aan het
21
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achtereinde van het daxmkanaal een zakle 33 t0t 36 N ed. duim lang en 1 tot 11/2
(allantoïs),datverdergroeittusschenhetamnion Ned. pond zwaar wordt,kan zj hetlevensen chorion,en aan zjne oppervlakte breidt licbtaanschouwen en onder gllnstige omstanzich een net van vaten der kiem m eer en digheden in hetleven bljven.In de8stem aand
meeruit.Bereiktdithetchorion,dan groejen bedraagt de lengte 36 tot 39 Ned.duim en
de vaten der allantoïs in de vlokken van het

hetgewigt11
/2t0t2 Ned.pond.Deoogleden

chorion en vormen de moederkoek (placenta). zjn geopend,hethoornvliesisdoorzigtig,en
Hiervereenigen zich de bloedvaten der kiem
m et die van hetorganism usder m oeder.

bovenvermeld vlies van de oogappels verdwenen.In de 9de maand is de vrucht 40 t0t42

Omstreeksdien tjd vertoont zich hethoofd Ned.duim lang en 21/:t0t3 Ned.pondzwaar.
dervruchtalseen klein bolletje,doorinsnoe- Hetdonsachtig haar verdwjnt,de huid,te
ring van den romp gescheiden,zonder eenige voren rood, wordt digt en bleekrood, de
openingen, en de rom p, n0g van ledematen hoofdharen w orden langer,de nagels vaster.
verstoken,eindigt in eene soort van staart.
In de eerste maanden der zwangerschap

Aan beidezjden van den hals ontwaartmen liyt de vrucht niet ver verwjderd van de
kieuwspleten,en aan het Onderljfeene over- blnnenste oppervlakte van het ei,om datde
langschespleet,densteelvan hetnavelblaasje navelstreng dan n0g zeer kort is.D ezewordt
en van de allantoïs bevattend.ln de tweede allengslanger,waarbj devruchtzichtelkens
m aand w ordtde vrucht30 t0t35 Ned.streep meer verwjdertvan den wand van hetei,
lang, en men Ontwaarthetbeginselvan een zoodat zt
j in de 5de en 6de maand gedurig
kraakbeenig geraamte met bleeke, geleiach- andere standen kan aannemen. Ten laatste
tige spieren en zenuwen.Hethoofd vormtde echter daalthetbetrekkeljk zwaarderehoofd
helt'
t der geheele vrucht.Het yelaat begint naarbeneden en w endtzichnaardenmondder
zich te ontwikkelen en men zlet reeds spo- baarnaoeder,terwjldekin tegen de borstis

ren van zintuigen, terwjl de kieuwspleten gedrukten de knieën opgetrokken zjn.Het
zich sltliten.De hals is zeer korten deromp tjdperk,waarin bovengemelde ontwikkeling
m et zoo dunne wanden bekleed,dathethart der menscheljke vrucht plaats heeft,omvat
en de lever er doorheen schemeren.De lever, 40 weken of280 dagen.

de milt,delongen en deluchtpjp ontwikke-

len zich a1s aanhangsels van hetdarmkanaal.
Arm en en beenen vertoonen zich als korte
stompen m etbeginsels van vingers en teenen.
De geheele vrucht drjft in het lamsvocht

Bj de zigtbaar bloejende planten is de

kiem een Zeer Zamongestold VoorWerp.Hare

voornaamste bestanddeelen zjn hetworteltje,
hetstengeltje,hetpluimpje endezaadlobben.
Zj is het beginsel,waaruit zich onder gun-

(liquor amnii) is zeer bewegeljk en veran- stige omstandigheden eene plant ontwikkelt.
dert gedurig van stand.In de zevende week Deze Ontwikkeling heeftplaatsbj eenedoelbegint het kraakbeen in been te veran- matigevoeding,enbj eenvoldoendgenotvan
deren, en wel het eerst in de sleutelbeen- licht,lucht,voehtigheid en warm te.
deren. In de 3de maand bereikt de vrucht
Onyx iseeneverscheidenheidvan gestreept
eene lengte van 6 of 7 Ned.duim en eene agaat en onderscheidtzich door w itteoflicht-

zwaarte van 15 Ned. wigtles. Thans vooral grjze strepen, met zwarie,bruine of in het
verandertzjvanvoorkomen.Hetnavelblaasje algem een met donkere strepen afwisselend.
is verdwenen,en de voeding heeft nu plaats Draagthj alleen witte engrjzestrepen,dan
door middel van de m et de placenta verbon- noemt men hem cltaleedonyœ, en zjn de dondene navelstreng. In de derde m aand begin- kerestrepen rood,dan heetzj sardonyœ.De
nen de voortplantingswerktuigen te ontstaan. onyx werd bj de Ouden zeerop prjsgesteld;
In de 4dem aand heeftde vrucht eene lengte zj vervaardigden daarvan cameeën,intaglio'
s
van 10 tot 12 N ed duim en eene zwaarte
va
n 150 Ned.wiytles.D e huid isdan rozenrood en doorschpnend, het hoofd m et dons
bedekt; het gelaat wordtlanger,en het ge-

en kostbaar vaatwerk, zooals de vaas Van
Mantua,eens)naarm en wil1in hetbezitvan
M ithrldates doch in denalatensehap van den

verdreven hertog Karel'
pt
xl Brunswj;k terugheel erlangtmeeren meereenemenscheljke gevonden.Zj isuitéén steen gesneden,15,5

gedaante.In de 5demaandheeftdevruchteene Ned.dui
m h00g en 5,9 Ned.duim in doorlengte van 23 t0t 28 Ned. duim en een ge- snede, en verslerd metvele fguren en Orne-

wigt van 180 t0t300 Ned.wigtjes.De rim- menten in haut reliéf.In hetKeizerljk kapelige huid verliest hare doorzigtigheid en binette W eenen,in de bibliotheek teParjs
wordt allengs bedekt met een kaasachtig

en in die van hetVaticaan vindt men prach-

s
ljm.Deharenbeginnen tegroejen,denagels tige onyxcameeën. Thans gebruikt men den
worden hoornachtlg,en de dunne darmen be- onyx vooral tnt steenen voor zegelringen.
vatten reedsmeconium (galmetsljm).In de Intusschen weet men op kunstmatige wjs
6de maand bedraagt de lengte dervrucht 25 aan den chalcedon zoodanige kleur te geven,
t0t 32 Ned. duim t en haar gewigt 7 t0t 10 dat hj op den onyx geljkt, wesbalve de
Ned. ons.Zj dobbert nog vrj in hetvrucht- waarde van dezen aanmerkeljk gedaald is.
water, maakt de eerste bewegingen en kan
levend ter wereld kom en,ademhalen en zich

Oog. Omtrent het zamenstel van 'smen-

schen 00g,hetzinttlig des gezigts,verm elden

eenigen tjd bewegen,maarnietin hetleven wj het volgende:De schier bolvormige oogbljven.Hethoofd is betrekkeljk zeergroot, appel bevindt zich in eene beeniqeholte,die
en de oogappels zjn door een vlies ge- meteene zachte vetlaag bekleed ls en aan de
sloten. In de 7de maand, waarin de vrueht aehterzjde door versehillende openingen in
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verband staat met met de schedelholte.De
huid van het aangezigt, het voorhoofdsbeen
bedekkend, verlaat dit aan den bovenrand
der oogholte en vormt eene vrj overhet00g
neêrhangende plooi,hetbovensteopglï#(o,zie
bjgaande iguur van de loodregte doorsnede

desgeljks aan deachterzjdemeteene zamen-

deroogholte eenedergeljkehuidverdubbeling
het onderste pp.gIi# doet ontstaan (1).Beide
verkrjgen doortusschen deplooigeschovene
kraakbeenplaatjes de vereischte stjfheid en

kan,zooalswjweten,verschillendzjn,hoofdzakeljk bruin ofblaauw.Heeftnameljk het

hangende laag van donkere cellen voorzien.
H et inwendige van den met doorzigtige zelfstandigheden gevulden oogappel vertoontzich
geheelen aldonker.zoodatdepupil,de toegang tot datinwendig gedeelte, eene zwarte
Van het 00g), terwjl aan den benedenrand kleur heeft.De kleurvan het regenboogvlies
regenboogvlies geene gekleurde cellen, dan
geeft het a1s d0f wit vlies aan de donkere
kunnen door zam entrekking eener spierlaag kleurlaag van den achtergrond eene blaauwe
(-)t0telkandernaderen,zoodatzjden oog- tint, en dat blaauw is te donkerdernaarmate
appelbedekken.Eeneanderespier (#)isaan het regenboogvlies dunner is.Geven enkele
het bovenste ooglid bevestigd en kan dit op- li
chtbruinecellenaan hetreyenboogvlieseene
trekken, terwjl het onderste ooglid bj het gele kleur, z0o verm engtzlch deze m et het
ophouden der spanning van zelf daalt. De Oorspronkeljk blaauw ,en het00g vertoont

c
ogleden met de oorbaren man hunnen rand zich groen.Zjn diecellen talrjk,dan wordt
strekken ter beveiliglng van het o0g en tot het o0g bruin.Voorts bevathetregenboogvlies
geheele ofgedeelteljkeafsluitingvanhetlicht. spieren terverwjdingen vernaauwingvan de
Deinwendigehuid deroogledenissljmvlies- pupil,en men merkt de beweging duideljk
achtig, met vele bloedvaten bezet en staat op,Wanneer men hetaan duisternis gewende
met de dunne,doorzigtigehuid,diedevoorste 00g plotseljk in een helderlichtbrengt.O0k
helft van den
oogappel 0mkleedt, in 0n-
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in de deelen,
welke aan het
regenboogvlies
grenzen, ligt
eene laag spiervezels, die van
den omtrek van
het hoornvlies
straalvormig
naar achteren
loopen en als
spanners vanhet
vaatvlies bekend
staan.Deinhoud
vandenoogappel
bestaat voor 't
overige uitlichtbrekende zelfstandigheden en

uithetgevoeliqe

netvlies,eene ultbreiding der gezigtszenuw ,
welke de beelden omgekeerd opvangten den

Oog.

maakt.Debewegingenvandenoogappelw orden
veroorzaakt door4 regteen 2 schuinsche oog- indruk overbrengt naar de hersenen,waarhj
spieren. D e eerste ontspringen aan de ach- tot bewuste waarneming wordt (zie onder

terzjde van deoogholte,bjdeopening,voor Netrlies).
de gezigtszenuw (l) bestemd;ééne (ejloopt Achter het hoornvlies (J) en de iris (,
56)
voortboven en ééne (#)onder den oogappel, ligt de kri8tallens (1), door een fln vliesl-e
en de twee andere langs de btliten- en bin- aan alle zjden aan het witte oogvlies bevesnenzjde naarvoren,waarzj aan de voorste tigd.De ruim te tusschen de kristallens en het
hoornvliesisgevuld m eteene helderevloeistof
helftvan dbn oogappelzjnvastgehecht.
De oogappel is omgeven door het ondoor- en doorhetregenboogvliesin eene voorsteen
achterste oogkamer verdeeld. De kristallens,

schjnende witte rlïe,
:(sclerotica),dataan de
voorzjde van den appel een doorschjnend
gedeelteheeft,hetwelkdennaam van hoornvlies
(cornea) draagt. Aan de binnenzjde is het
witte vlies bekleed methetbjnaqeheeluit

op eenedikke lensgeljkende,isaan deach-

texzjde meer yewelfd dan aan de voorzjde

enineendoorzlgtigvliesbesloten.Zjheefteen
gelaagden bouw en geljktalzoo op eeneui.
bloedvaten bestaanderaatvlies (choroldea),dat De opvolgende schalen,die naar hetm iddelaan dat vliesis vastgehecht,maar achterhet puntallengsvasterworden?zjngevormdvan
hoornvlies een zelfstandig scherm vormt,in platte vezels, die van voren naar achteren
het midden doorboord van een rond gat,de loopen. De geheele ruimte achter de pupil
pupilgenaam d. Dat scherm draagtden naam wordt ingenomen doorhetqlasvoat(c),eene
van eegenboogvlies (iris, f), bevat veelal ge- heldere, sljmige zelfstandlgheid, omgeven
kleurde eellen, evenals het vaatvlies en is door een dun,doorzigtig vlies.In de voorstej
21*
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schotelvormige holte van het glasvoc'
ht ligt nabjzjnde metden naam vanTlrziendheid(zie
de kristallens.
aldaar) bestempeld wordt. Dit laatste gebrek

Het00g isbjinsecten en crustaceën geheel treft men dikwjlsaan bj menschen van ge-

anders ingerigt; het bestaat hier uiteene op- vorderden leeftjd.
eenhooping van doorzigtige,van een zwarten
Oogentroost (Euphrasia oëcinalisL.)is
achtergrond voorziene zuil- of kegelvormige de naam eener kleine plant onzer heide- en

ligchaampjes.Degezigtstoestelbj denmensch zandgronden.Zj behoort t0tde familie der
en de hoogere diersoorten iseenedonkere ka- Scrophularineën en isgemakkeljk herkenbaar
m er, w elke de lichtstralen, van een punt aan hare fraaiwiten geelgeteekende lipbloekegelvormig uitgaande,doormiddelvan door- men,met paarse helmknoppen, die in ijne
schjnende,lichtbrekendeligchamenverzamelt haart
jesuitloopen.Vroegerbezigdemen haar
op een yunt(hetbrandpunt),waardegevoe- t0t bestrjding van ontsteking van hetbindlige gezlgtszenuw geplaatst is.
vlies der oogen.Deroodept
wepfrpodf(E,odonOogheelknnde noem t men dat gedeelte der t
ites L.) wordt 3 of4 Ned.palm hoog en
heelkunde,hetwelk zich metdeonderkenning,
behandeling en genezing van oogziekten,inzonderheidechtermetoogoperatiënbezighotldt.
Het is bekend, dat de hoogleeraar Donders
te Iltrecht op dat gebied een Européschen
naam verw orven heeft.Deoogheelkundemaakt
t01 onderzoek van het 00g vooral gebruik
van den oogspiegel, door den schranderen
Helmkolz uitgevonden en 0.a.in 0ns Vaderland door Cramer en Donders verbeterd.Die
spiegeldient om lichtte brengen in het donkere achtergedeelte van het w aar te nem en
o0g en de stralen, van de verlichte punten
uitgaande,op hetnetvliesvan denw aarnem er

draagt roode bloemen.Deze plant wordt in

GeO
ldejanden Zuid-Hollandgevonden.

okevaar (Ciconia)is de naam van een

vogelengeslacht,hetwelk t0t de afdeeling der
Steltloopers behoort. Het onderscheidt zich
door lange, onbehaarde beenen en door een

l
angen$ regten? kerelvormigen snavel.Men
heeft hiervan ln Mldden-Europa 2 soorten,
nameljk den zIvartenopï/rccr(C.nigra L.),
met donkerbruine vederen en vooral in het
oosten van Europa zjn verbljfhoudend,en
den witten opï/rt
xcr (C.alba L.) metroode

beenen en snavel en, met uitzondering van
de zwarte vleugels en schoudervederen, ge-

tevereenigen.Ditgeschiedthoofdzakeljkdoor heelwit.Laatstgenoemdesoortisbj0nsalgemiddel van een vlakken of hollen spiegel, meen bekend.Dezeoojevaariseen trekvogel
die het licht eenerlichtbron in het te onder- en in de 3oosteljkewerelddeelen overalverzoeken o0g doet vallen,terwjl de hiervan spreid.Hj wordt algemeen ontzien en hier
uitgaande convergérendestralen dooreenever- en daar zelfsop bjgeloovigewjzegehuldigd.
stroojingslens en daarna naar het 00g van De Mohammedanen vereeren hem ,omdathj
den waarnemergaan.

een groot aantal kruipende dieren verdelgt.

Van deoogziektenvermeldenwjindeeerste Bj 0ns komt hj gewoonljk in Maart,om

plaatsongesteldheden der oogleden.Dezekun- het te voren verlaten nestweder op te zoenen ontbreken,zamengegroeid,te w einig ge- ken, hetwelk van takken w ordt gebouwd.

spleten,tewjd open,verlamd,metverkeerd Hj is een vriend van moerassige vlakten en
geriytewimpersbezet,ontstoken en kanker- vestigt zich dus gaarne in 0ns Vaderland,
achtlg zjn en moeten dan naar omstandighe- Oost-Friesland en Neder-saksen. Daar men
den behandeld worden. Het bindvlies kan op hem niet vervolgt, begeeft hj zich zonder
verschillendewjzen en doorallerleioorzaken vrees in de nabjheid van de woningen der
ljdende wezen.Het hoornvlies kan ontsto- menschen,en deze leggen dikwjlseen waken, verduisterd, doorgebroken, etterend of genrad op een schoorsteen ofopeenvan kruin
Noedend zjn.O0k ontsteking van hetregen- beroofden boom ,om hem gelegenheidte geven

boogvlies met gestoorde bewegeljkheid der tothetbouwen van een nest.Hj nuttiqtvispupil kan plaats hebben.De kristallens kan

schen,maar vooralkikvorschen, hagedlssen,

verplaatstofverduisterdwezen (graauwestaar, slangen, slakken, qieren, muizen, mollen,
je legt4t0t5 ejeren,
cataract).Hetglasvocht iszelden ziek,maar inseden enz.Hetwjf
kan toch doFe plekken en eene soort van die eFen wit zjn.ln volwassen toestand is
ingewandswormen bevatten.00k deoogzenuw, de oojevaarstom ,maargeeftgeluiddoormet
D owelalshet netvlies,kan ontstoken,over- zjn snavelteklapperen.Menheeft00ksoorten
gevoelig ofverlamd zjn (amaurosis,zwarte van oojevaarsin Zuid-Amerika,en inAfrika
staar).Hetvaatvlieskan ontstoken zjn;o0k en Azië wordt dit geslacht vervangen door
kan dekleurstofdaarinontbreken(albinismus). den afzigteljken krop-oovenaar (Leptopilus)
Voorts kunnen de oogspieren verkeerd w er- met een nagenoeg onbehaarden hals. Eene
ken,de traanorganen ziek wezen enhetaccom- soortvan ditgeslacht isde bekende maraboe.

modatievermogen tezwak zjn.Ditlaatsteis

Ookevaarsbek,zie Geranio .

daarin gelegen,datmen de kristallens willeOoliet of eqersteen is de naam van een
keurig platter en bollerkanpaken,waardoor gesteente derJuravomning,hetwelk uitkleine
ro
nde
korrels van koolzuren kalk bestaat.D e
het oog de geschiktheid erla
cngt om digtbjzjnde en meer verwjderde voorwerpen dui- korrels hebben degrootte van een speldeknop

deljk waar te nemen.Kunnen de oogen deze
laatsten niet waarnemen,dan ljden zj aan
b'
Lpéendlteid (zie aldaar),terwjleen goed 0nderscheiden van verwjderdevoorwerpen,vergezel; van een onduideljk waarnemen van

t0t die eenererwten zjn dooreen kalk-of
m ergachtig deeg metelkanderverbonden.Zeer
eigenaardig heeft m en aan dat gesteente 00k
welden naam van kuitsteen - in hetDuitsch

Royennte* - gegeven. Het is gewoonljk
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geelj bruin of grjs van kleur,en dikwjls b0l en dus aan de buitenzjde komvormig.
00k zjn de korrels anders gekleurd dan de Het is nietloodreytgeplaatst,wanthetboverbindendemassa.BebalveinhetJuragebergte venstegedeeltebevlndtzich digterbj deuitvindt men het ooliet 0ok in den Harz en
elders.

Oor (Het) is het zintuig van hetgehoor

en bestaat hoofdzakeljk u1t3 deeleû:vooreerst uit eene beenachtige,met vloeistof ge-

vulde blaas, welke aan de eene zjde eene

wendige oor-opening aan de onderste.Devan
buiten komende geluidgolven brengen het in
trilling, - ook dan nog, wanneer het doorboord is.
Achter het trommelvlies begint het middenste gedeelte van het o0r, bestaande uit

met een veerkrachtig vliesgeslotene Opening de teommelkol
te,de toesteldergeltoorbeenLies
bezit, - in de tweede plaats eene buis of
'
een gang, die de geluidgolven van buiten
naar die opening voert, - en in de derde
plaats eene zenuw, die uitde hersenen komt

en zich in gemelde blaasin fjnetaklesverdeelt. De geluidgûlven, welke in de buis
dringen, brengen het vlies derblaasopening
in beweging. Deze bewegingen deelen zich
mede aan den vloeibaren inhoud derblaas en
brengen dus 0ok de daarin aanwezige zenuw-

a

i

;

vezeltjesin trilling,en deze laatsteeindeljk
w ordt door de zenuw overgebragt naar de
hersenen,waarzjdebewustegewaarwording
van een bepaald geluid verwekt.Noemen wj
nu de vermelde blaas met de zenuw hetinwendig gehoorwerktuig,dan geven wj aan
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de toestellen, die het geluid geleiden, den

naam van uitwendig gehoorwerktuij,en verdeelen dit in het middenste en bultenste gedeelte. Dit laatste bestaat uit de oorseltelp,
den nitmendlgen .çd/zptlr.gczw en het trommelw11:. Het uitwendig 00r metden gehoorgang

geljkt Op een trechter,wiens ondersteopening door het tromm elvlies gesloten is. D e
oorschelp dient t0t hetopvangen van hetgeluid, zoodat m en vaak,om scherperte 1100ren , de hand achter hetOor legt en de 00r-

schelp heenbuigtnaar dezjde,vanwaarwtj
eenig geluid verwaehten.D eOorsehelp bestaat

uiteene stjve,maar veerkrachtigeplaatvan
kraakbeen,met dohuid bekleedenvan binnen

Fig.1.
en

de El
ntael
iaanselte I.i.
:.De trommelholte

g (;g.2)is eene onregelmatige holte in de

.

beenachtige massa, in wier buitenwand het
ovale tronanlelvlies is vastgemaakt, terwjl
zich aan den dâârtegenover gelegen binnenwand 2 openingen bevinden, welke naar het
binnenste 0ûrtnameljk bovenvermelde beenachtige blaas ofden dool
hof leiden.De eene
opening,het eonde rdgzt
sfdr genaam d,is rond
en m et een dun, m aar sterk en veerkrachtig

van smeerkliertles voorzien. Het oorlelletle
daarentegen bevatgeen kraakbeen en iseigenljk niet veel anders dan een door de huid vliesle gesloten, en het andere, het ovale
gevormd zakle,waarinmenwegensschaarsch- venster,is ovaalen gesloten methetvoetstuk
heid van zenuw en w einig gevoel heeft. van den stjgbeugel, dat beweegbaar in die
De uitwendige gehoorgang bestaat aan de Opening past. De stl
jybet
bgel is één van de
buitenzjde uit eene kraakbeenige en verder 3 gehoorbeentles, die te zamen eene dwars
naar binnen uit eene beenige buis, meteene
voortzetting der oorschelphuid bekleed.Deze

doorde trommelholteheengaande beenen brug
vormen,w elkehettrommelvliesmetdendoolhof

huid begint op een sljmvliestegeljken4zj
is dun, vochtlg en m et vele klieren bezet,
welke oorsmeer afseheiden. O0k is zj aan
den ingang begroeid met haartjes,die het

verbindt. Digt bj het trommelvlies bevindt
zich de hamter(ù,flg.3);zjn steelligtaan
oflieverin hettrommelvliesen reiktmetzjn
uiteindeJuistt0tin hetmidden vanditlaatste.

binnendringen van stof,insecten enz.verhinderen. Die buis ofgang is eenigzinsschroefvormigyzoodatmen doordebuitensteopening
het trommelvlies niet kan zien.Doorhetin-

De knodsvormige k0p van den hamerpastin
eene overeenkomstige holte van het aanbedd

(J,fg.3),een korter uitsteekselnabj den
k0p looptuitin eene peesjdiemet denwand

wendig 0or met behendigheid ter zjde te van de trommelholte verbonden is en alzoo
trekken kan m en echter hetbovenstegedeelte
van het trommelvlies zigtbaar maken. De

den hamer helpt vasthouden. Het aanbeeld

heeft eene driehoekige gedaanteen 100jtuit

gangwordtaanvankeljknaauwer,dochdaarna in 2 qooten, van welke de kortste ln de
wederom wjder,zoodatmensteentjes,erwten nabjheld van hettrommelvliesaan den wand
enz., die er met kracht w orden ingeduwd, van de trommelholte is vastgehecht, terwjl
niet gemakkeljk daaruitverwjderen kan.- de langere met zjn uiteinde in verband
Hettrommelvliesiseen dun,sterk,grjsachtig staat met den stjgbetlgel. Op deze plaats
v
lies,hetwelk den ultwendigen gehooxgang ligt tusschen die beide gehoorbeentjes het
volkomen sluit.Het ls aan de binnenzjde rowde èeezltj: (e,Gg.3). De stjgbeugel(4,
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;g.3)geljktinderdaadopzoodanigvoorwerp, overige beenderenmassa af te scheiden, en
en zjne voetplaatpast,zooalswj reedsge- zulk een afzonderljke doolhof is in ;g.1
zegd hebben, in het ovale venster van den en 2 afgebeeld. Men ziet de roorkamer (kj
doolhof, met wiens rand het door een vlie- ;g.2),waaraan bj lde havbl
rkelnormigeiazigen znom is verbonden.Begintnu hettxom- nalen zjn vastgehecht,terwjlzj aan deandere zjde gemeenschap heeft met het slakkez
dF
zi.
s (A,;g.2,c,flg. 1). In fg.1 kan
â
b
men zien,hoede stjgbeugelaan de voorkaN
meren aan deoverigegehoorbeentjesisvastgehecht,terwjldeze laatstein ;g.2verwjderd zjn,waaralleen hetovale venstervan
c
d.
den doolhof tbj #) zigtbaar is, waarin Ge
stjgbeugelbesloten was.
In devoorkamerdrjven 2zakles,diehaar
nagenoeg gebeel vullen, een eenvoudig rond
Fig.3.
en een eivormig zakje,welk laatstezichuittrekt t0t in de halfcirkelvormiqe kanalen.
melvlies te trillen,dan gaan detrillingenach- s
Beide zakjes zjn met eene vloelstofgevuld
tervolgens over op den hamer,het aanbeeld en hebben aan de binnenste oppervlakte een
en den stjgbengel,zoodat de voetplaatvan uit cellen bestaand bekleedsel, waarin een

* ;!

dezen naar gelang der trillingen vanhettrom- gedeelte der vezels van de gehoorzenuw einmelvlies heen en weêr geschoven wordt.Op digt.Een ander gedeelte der vezels Lb,;g.1,
deze wjze worden de geluidtrillingen der iy;g.2) eindigt in het slakkenhuisen wél
lucht dgor midaan de gedeeltedelvan bettrom- '
1jk uit been,
m elvlies en de
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en cellenen zjn
Fig-2w orden bereikt.
allerwaarschjnIs die buis niet
l
j
kstmetde zeverstopt, dan bljftdaardoordeluchtvan de nuwvezels verbonden, zoodat zj dienen om
trommelholte in gemeenschap metde buiten- de afzonderljke toonen naar hetgewaarworlucht, 't geen voordevrjebeweging van het dingsvermogen over te brengen.Men magalzoo
trommelvlies noodzakeljk is.
onderstellen, dat elke toets gestemd is voor
Het inwendig 00rofde doolhofishetmerk- een bepaalden toon,zoodatalleerldezedaarop
waardiqste gedeelte van hetgehoorwerktuig, w erken kan.
wanthler bereiken de geluidgolven deuiteinDeoorheelkunde ofdewetenschappeljkebeden der zenuwen.De doolhofb6staat uiteene handeling van ongesteldheden van het 00r
driehoekige ruimte, de voorkamer genaamd, heeftzich eerstin den aanvangvan detweede
die aan de eene zjdemet3 halfcirkelvormige helft onzer eeuw ontwikkeld,vooral door de
kanalen en aan de andere methet slakken- pathologisch-anatomische onderzoekingen van
huis in verband staat. De wanden van de Toynbee te Londen, door de verbetering der
voorkamer en haxe aanhangsels zgn gevormd m ethode van onderzoek door Tröltaclbte W iirzvan eene zeer digte vaste beenm assa,welke burg en door de uitvinding van eene nieuw e

..''e v,
)), /yy yy

niettemin onmiddelldk verbonden is met de geneeswjze doorPolitzer teMreenen.Tegenmeerporeuse zeltètandigheid vanhetrotsachtig woordig bevindt zich de oorheelkunde (otiabeen (m ,fg.2), waarin verder de doolhof is triek) op dezelfde hoogte a1s andere takken
besloten. De grootere vastheid der wanden der geneeskunde. T0t het onderzoeken van
geeft gelegenheid, om den doolhof van de den Qitwendigen gehoorweg en van hettrom-
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melvlies bedient men zich thans algemeen buis. Er kan 00k een beeneter in hetrotsvan trechtersvan metaalofhardeg0m ,welke achtig been ontstaan en doodeljk worden
verschillend van wjdte zgn.Daarna wordt door het hersenvlies en de hersenen aan te
door middelvan eendoorboordenhollenspiegel tasten.Ongesteldheden van den doolhofkomen
daglichtofkunstlicht in het0û1*geworpen en zel
den yrimair voor,maarontwikkelen zich

ecundalrbjziektenvan detrommelholte.T0t
hettrommelvliesdoorgemeldeoperingineen s
spiegel gadegeslagen. Doorboring van het de primaire behoort echter de M enieresa e

trommelvlies, kalkafscheidingen, gele sljm ziekte,bj welkeonderverschjnselenvaneen
enz.worden alsdan dikwjlswaargenomen en aanval van beroerte in één 00r ofin beide
geven inlichting omtrent den aard der onge- ooren eeneplotseljkedoofheid ontstaat.

De behandeling van oorziekten is hoofdzasteldheid.Van groot belang voor de behandeling der oorziekteishetonderzoek derEusta- keljk eeneplaatselt
jke,waarbj acbtgegeven
chiaansche buis.M en bedient.zitt
h hierbj van moet worden op hetgestel van den ljder en
de proef van Tralsalva;men laatnameljkdoor op den toestand van de keelholte. Verdikt
eene krachtige tlitademing btjgesloten mond oorsm eer moet door middel van amandelolie
en neus de lucht doordie buis naar de trom- 0f glycerine worden weggenomen, terwjl
melholtestroomen,terwjldegeneesheerdoor tevens zachte inspuitingen m et laauw w ater
een oorspiegel de werking daarvan op het goede diensten bewjzen.Puisten moeten bj

trommelvlies waarneemtl mislukt de proef tjds geopend worden. T0t verzachting der
door verstopping der buls, dan brengt men oorpjn bj ontsteking gebruikt men plaatsedoor den neus een oorkatheter in deze buis. ljke bloedontlastingen, maar men moet de
O0k neemtmen zjnetoevlugtt0tdehandel- bloedzuigers,vôôr het 0or aanbrengen.Is de
wjze van Politzer,diede luchtin den neus yjn niet hevig,dan zjn veelalnarcotische
en in de keelholte verdigt en in de trommelholte perst. T0t Onderzoek van het gehoor
gebruikt men het tikken van een uurw erk,
den pas uitgevonden gehoormeter of eene
stemvork.
Yan de ziekten van het gehoororgaan ver-

lnwrjvingen rondom het00rvoldoende,vergezeld van het droppelen van w arm water

i1z den qehoorweg.Het beste middeltegen
hardhoorlgheid bjongesteldheid van hetmid-

denoor is inblazing van lucht langsde Eustachiaansche buisdoorm iddelvan een katbeter.

melden wj in de eerste plaatsdeOorbloed- De verwjdering van sljm of etter uit de
zweer (othaematoma),eene doorverweeking trommelholte moet somtjds geschieden door
van het kraakbeen van heto0r veroorzaakte middelvandentrommelvliessteek(paracentese).

uitstortinq van bloed in de verweektedeelen. Totgenezing van loopende Ooren bezigt men
Van de zlekten van den uitwendigen gehoor- zamentrekkende middelen ofcaustische dropweg noemen wj de overmatige afscheiding pels (zink, 100d, zilversalpeter),doch steeds
onder de leiding van een bekwamen geneesheer.Bj eene aanmerkeljke vernietiging van
hettrommelvlieswordtdikwjlsdoorhetkunst-

van oorsmeer, zoodat er verstoppingen ontstaan,de vorming van puisten,de algelneene
ontsteking van den gehoorweg,het ontstaan
van polypen, beengezw el en ontsteking van
het tromm elvlies. Eene primaire ontsteking
van dit vlies met vorm ing van blazen,abscessen en granulatie komt zelden voor.D aarentegen wordt hetm eermalen aangedaan door
ongesteldheden van hetm iddenoor.Hettrommelvlies kan scheuren dooreen sterk geluid,

matig trommelvlies van Toynbee of door de

tangetjesvan Hassenstein hetgehooraanmerkelllk verbeterd.

Oor-aap (Galago O.r.
) of oormakLisde
familie der Lemuriden (zie Aap.jHet omvat
naam van een geslacht van half-apen uitde
ranke, digtbehaarde dieren m et een grooten

bjv. door een kanonschot, en door een slag k0p en groote, vliezige, kale ooren,groote
aan het oor. - Gewoonljk ligtde oorzaak oûgen,rniddelmatiglanqevoorsteenaehterste
der hardhoorigheid in ziekten van het m id- ledematen, aan den wpsvingeren den tweedenoor. Ontsteking der slgmvliesbekleeding den teen,somtjds 00k aan den middenvinger
van dit gedeelte van het 0or kan ontstaan

en middenteen met klaauw vormige en voor

door het vatten van koude, alsmede door '
toverigemetplattenayels.Hetzjn moordroodvonk, mazelen enz. De ziekten van het zuchtige nachtdieren! dle alleen bj gebrek
middenoor hebben een aeuut ofeen chronisch vruchten nuttigen, zlch bj dag verschuilen,

)p allerleiklein
verloop en gaan somtjds van hevigepjnen, maar desnachtsjagtmaken (
o0k we1van oorsuizing,van sljmophooping gedierte. Zj brengen slee'
hts één jong ter
in detrommelholteen ook dikwjlsvan eene wereld en behooren tehuisinAfrikaenzjne
doorboring van het trommelvlies vergezeld. kust-eilanden. Gal
ago zgdpwclezl.
e Geofr.is
Deze ziekten worden achtervolgd door eene
volkomene genezing ûf door hardhool.igheid
en zelfs door doofheid.Deze laatste ontstaat
door vernietiging van het trom melvlies,door

ongeveer 20 Ned. duim lang en heeft een

zamengroejing van dit vlies metde gehoorbeentjes ofmet den wand dertrommelholte,
door vernietiging van de gehoorbeentles Of
doorzamengroeSlng van dezemetdewanden
dertrommelholte,doorvastgroejingvan den
stjgbeugel in het ovale venster en door vernaauwing en vergroejing der Eustachiaansche

buik en aan de binnenzjde der ledematen
geelachtiq wit.
Oorblecht, zie Bieeh'
t.
Oordeel (Het)behoort t0tde vermogens

staartter lengte van nagenoeq 24 Ned.duim.
Hj is aan de zjdenvaalgrjs,aan den k0p
en op den rug eenigzins rood en onder den

van 0ns denken. Het is daarin gelegen,dat

men uit de waargenomene verschjnselen gevolgtrekking w eet af te leiden om trent 4e
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voorts datmen de luchtzuivering doorhet
wezenljke gesteldheid der dingen. Men kan
het oordeel oefenen en alzoo toenemen in onwederopn0g meerprjsz0u stellen,indien
schranderheid en doorzlgt, terwjlmen een daardoor geene onheilen werden veroorzaakt.
gebrekltig oordeelmag onderstellen bj hen, Zj zjn tevens van meening,datde oorlogj
die zich dooronnoozelheid en domheid onder- een moord op grooteschaal,in strjdismet
scheiden. Kant heeft over dat onderwerp ge- hetgroote beginselder liefde,doorgodsdienst
handeld in zjne pKritik der Urtheilskraft-'' en humaniteit op het krachtigstaanbevolenj
Oordeel (Het Laatste) zal, volgens de en dat m en voor de onderlinge geschillen
leerderoudeChrlsteljkeKerk plaatshebben, der volken,z00 er ooitontstonden,evengoed
wanneer bj hetgeluid derbazuin,alswek- eene internationale rertbank z0u kunnen instem der dooden!Cltristws op de wolken ver- stellen als voor partlculieren eene gewone
schjnt Om vonnls tespreken overallen.die regtbank. Volgens hun oordeelkomen in 0ns
geleefd bebben.Beroemde schilders hebben beschaafd werelddeeldeOorlogen altjd voort
DHet Laatste Oordeel''t0t onderwerp V00r uit berispeljke jdelheid, waaraan men de
hunne kunstgewrocht
namen geeft van eer en roem ,ofuitheb-of
en yekozen.
Oordt (J0an Frederlk van),een verdien- heerschzucht, derhalve uit lakenswaardige
steljk Nederlandsch godgeleerde, geboren te hartstogten,weswegezj den Oorl0g onvoorRotterdam denzostenNovember1794,studeerde waardeljkafkeuren.- Reedsnutrouwensheb-

te Utrecht,Nverd achtervolgens predikant te bendebeschaafdenatiën onderhetschildvanhet
Nederlangbroek, Alkmaar en Utrecht,en in volkenregt overeenkomsten getroFen omtrent

1829 hoogleeraar te Groningen. Geljk in
1815,trok hj 0ok in 1830 uitmetdeEankeurs-com pagnie, ditm aal m et den rang van
luitenant.In 1839 zag hj zich benoemd t0t
hoogleeraar te Leiden,en Overleed den llden
December1852.Hj was lid van deTueidsche
Maatschappj en schreefeen groot aantalre-

gebruiken bj het Oorlogvoeren1bepaaldeljk
Omtrentdebehandeling van krjgsgevangenen

en van de bewoners van een overwonnen
land, om trent de verpleging van gew onden?
het zenden van parlementairen enz.,en wtl
betreuren het, datde Mogendheden nog niet
0en

stap verderzjn gegaan datzj nameljk

devoeringen, leerredenen en verhandelingen, geene overeenkom sten hebben gesloten, die
voorts: Gedenkboek Ofverzameling van d00r vernietiging van den oorlog aldeandere

stukken betrekkeljk den veldtogtderstuden- overbodig maakten.Zie voortsonderKrI
jgsten van Groningen en Franeker(1832)'' enz. Avvd:,Krugswapenen,en Kel
jqsmet.
Oorkonde,zie O'
Lrkonde.
Oorlogschepen zjn aan een StaattoeOorlog noemt men eene geweldqadige behoorende,met vuurmonden en krjgslieden
botsing tusschen verschillendevolken OfStaten
of 0ok weltussehen versehillende partjen in
denzelfden Staat.In dit laatste gevalis hj
een burgeroorlog.In heteerste gevalkan hj
zich tot twee verschillende Staten bepalen,

gewapende schepen,bestemd om kusten en

men langs vreedzamen weg devervulling kan

schepen,zooals brikken,schoeners en kanon-

oeverstegen een bedreigenden vjand te beBchermen, of oorlog te voeren in volle zee.

Dit laatste geschiedt gewoonljk door eene
vereeniging van oorlogschepen, door eene
maarzich ook toteen algemeenen Oorloquit- vloot of een eskader. De batterj van een
breiden. Men spreekt voortsvan godsdlenst- Oorlogschip is afhankeljk van zjne grootte
en onafhankeljkheids-ool'
logen,wanneer die en teltveelalvan 5 t0t150 vuurmonden.Een
aangelegcnheden in den strtjd betrokken schip m et90 t0t 150 stulkken noemt men een
zjn,- alsmedevan eenaanvallenden(oûbn- driedekslinieschip; het heeft drie overdekte
sieven)en vaneenverdedigenden(defensieven) batterjen en eene batterj op hetbovendek.
oorlog
Schepen met 60 t0t 90 stukken zjn linieDegevoelensOverden Oorlog ztjn verschil- schepen en hebben 2 overdekte batterjen,
lendq dit evenwel staat bt
J allen vast, dat terwjlfregatten en kuilkorvetten met20stukmen den 0orlog vermjden moet, wanneer ken ofminderer slechtséénehebben.Kleinere

verkrjgen zjnerbilljkewenschen,Omdatde neerbootellhebben de batterj op hetboven001'l0g een monster is, dat moordtooneelen
schept, de welvaartvernietigten barbaarschheid bevordert. De meeningen loopen echter
uiteen .met betrekking t0t de vraag, Of de

dek. De linieschepen t0ten metde kuilkorvettenhebben eenv0ldriemasttnig;debrikken
voeren 2 masten met razeilen, de schoeners
doorgaans 2 masten met gaFelzeilen, en de
oorlog in onzen ttld in 0nsbeschaafd wereld- kanonneerbooten hebben een éénmasttuig.

deeln0gnoodzakeljkis.Sommigen,uitgaande Thanszjn de oorlogschepen meestalvoorzien
van debestaandegesteldheiddermaatschappj, van hulpstoomvermogen,terwjlmen wjders
beroepen zich op hetfeit,dater van denaan- voor den zeeogrlt)g gepantserde schepen?m0vangvanhetgeschiedkundigtjdperkafoorlogen nitors en ramtorenschepenbezigt,welkeechter
hebben gewoed,en datmen den oorlog mag

nietbestand zjn tegen dehedendaagscheIFO-

vergeljken bj een heilzaam Onweder,datde Jectielen en n0g minder tegen de werklng
lucht zuivert. Anderen, meer idealistisch ge- der torpedo's en uitbarstingsbranders.
gezind en den adel des menschen als iets
Oorl?gsregt9zie Krl
jgswet.

wezenljksbeschotlwend,leggendaartegen in,
datin ouden tjd de 0orlog een aanlokkeljk
bedrjf was voor de ruwe hebzucht,terwjl
hj thansin den boeiderkrjgstuchtvoorden
soliaatzjne aantrekkeljkheid verloren heeft,

Oorrlngen zjn sieraden,die vooraldoor
vrotlwen worden gebruikt,terwjlmen ze ten

onregte 00k wel a1s een voorbehoedmiddel

tegen oogziekten heeft beschot
lwd. Btj de
lndiërswaren zj van ot
ldsbj beide geslach-

OORRINGEN-OOST-AZIZ.

329

ten in zwang,en bj deBabïloniërs,Medenj waardige wjze geplooi; onderde korte iekPerzen, Arabieren en Israëlleten desgeljks. schilden.Aan het slankebt
ligzame achterljf
Door deze volken werden de Oorringen gedragen als amuletten, welke het Vermogen
hadden om alle ongunstige ofgevaarljkegeluiden van het00rverwjderd tehouden.Bj
onderscheideneonbeschaafdevolken)bjv.bjde
IndianenstammeninAmerika,bjdePapoea's
op Nieuw-Guinea,alsmede in Perziëen ZuidIndië,wordt hetdoorsteken derooren 0p den
naamdag van het kind plegtig gevierd.00k

ziet men een paarhoornachtige,beweegbare

Yrorden de ooren van leder kln; op den
3osten dag na de geboorte doorstoken en van

onder de insecten t0t de nachtdieren,zoodat

uitsteeksels die als eene njjptang kunnen

werken. Als men den oorworm tergt,steekt

hj dit wapen dreigend op,doch hetisvoor
den mensch weinig gevaarljk.Demeestbekende soortisonzegewoneoorworm (F.allricularia),die 2 Ned.duim lang wordtjglimmend roodbruin is en geelachtige sprieten,
pooten en dekschildzoomen heeft.Hj wordt

bj de Badaga in hetNilqirigebergtein Indië ten onregte een worm genoemd,maarbehoort

hj zich bj dag in allerleiholten en spleten

kleine koperen ringen voorzien.Bronzen 00r- verschuilt. De oorworm brengt vaak veel
ringen vindt men bj de overbljfselen der Bchadet0e aan fjnevrt
lchten en bloemen.
paalwoningen in Zwitserland,alsmedein verOost (Van).Onderdezen naam vermelden
schillende oude graven, 0ok in de oud-Ger- wj 2 vermaardesehilders,vaderen zoon,te

maansche.Bj deGriekenenRomeinenwerden weten:
zulke oorversierselen alleen door de vrouwen
gedragen.Die gewoonte heeftstand gehouden

Jaeob ecs Opdf de Oude,geborenteBrugqe
in 1G00 en aldaar den 19denJanuarj 1619m

t0t op onzen tjdtoe,hoewelzieh tegen het het register der schilders ingeschreven.Hj

doelloos verminken der ooren allengs grooter
aantalstemmen verheft.

trok naar Italië, bestudeerde er vooral de
maniervan Annibale Otvcccien slaagdedaarin

Oort(Henricus),een verdiensteljk Neder- z00 goed,dathj zelfszjnewerken weleens

landsch godgeleerde,geborenteEemnesBuiten
den Q7sten December 1836,studeerde te Leiden,wasachtervolgenspredikantteSantpoort
en te Harlingen,en werd in 1873 hoogleeraar
aan het athenaeum illustre te Amsterdam en

voor die van genoemden m eester k0n doen
doorgaan. Na zjn terugkeer te Brurge i
n
1630 schilderde hj een aantal historle- en
altaarstukken en portretten,die hem voordeel
en r00m bezorgden. Daartoe behooren eene
lateraandehoogeschoolteLeiden.Htjschreef: 1)Afneming van het Kruis''in de JezuïetenenstderBaslim in Israël,naaraanleiding kerl
t te Brugge en negen tafereelen in de
pD edi
van hetgeschriftvan R.Dozy :DeIsraëlieten abdjvan St.Trujen.Hj overleedin 1671.
pcozOostdee7b4.çere,geborenteBrugge
te Mekka (1864)'/,- pleremia in de ljst Jaeob '

van zjn tjd (1866)'',- prwaalf wonderspreuken van Jezus (1868)'',- rDe bjbel
v
oorJonge lieden (1871enz.metHooykaasqb't
pDet
eqenwoordigetoestand derIsraëlitiescheOudheldkunde(1873)',- enveleOpstellen
in onderscheidenetjdschriften.
Oortm an (Joachim Jan),een verdiensteljk Nederlandsch graveur)geboren te W eesp
den Q3sten Mei 1777,was te Parjswerkzaam

in 1637.Htjwaseen leerling van zjn vader,
Oefende zich te Parjs en te Rome, begaf
zieh daarna weder op reisnaaxParjs,maar
bleefte Rjssel,waarhj werk en l0fvond,
in het huweljk trad en 41Jaarwoonde.0p
gevorderden leeftjd keerde hj terug naar
Brugge,en overleed aldaarden 29stenDecem-

ber 1713.Men vindtvan hem te Rjsselvele
schilderjen rn yortretten.

onder de leiding van den graveur Claessens,
Oost-A zlë lsde gemeenschappeljkenaam
w erkte o.a.m ede aan de platen van het door van de lanc'en1 w elke aan de oostktlstvan
I'iekoluitgegeven pAfusée'' en verwierf groo- Azië gelegen zkn,zooalsAnam ,China en de
ten roem door 2 platen in eene nieuw e uit- Russische kustgewesten,en van deJapansche
gavederpLusiade''van Camoens.Hj overleed eilanden, sedert deze voor den Européschen

te Partjs den 9den Januarij1818.
handelOntsloten en doorstoombootljnen met
Oorworm (Foricularia) is denaam van Europa en Amerika verbonden zjn.Men telt
eene fam ilie tlit de orde der Regtvleugelige er 470 milliûen inwoners. Op den weg derinsecten (Orthoptera).Deze dieren ontleenen waartsvindtmen voortsVôör-lndië met24%
hun naam aan de n0g al onwaarschjnljke Acbter-lndië m et 25 en de eilanden van den
meening, dat zj in de 00r0n kruipen van Oost-lndischen Archipel met 30 millioen inslapenden.Zj hebben 00n plat, langwerpig woners.Dezelandenbezittenlangsuitgestrekte
kusten talrjkehavensenreedsonderscheidene
spoorwegenenleverenvelevoortbrengselenvoor

denwereldhandel,zooalsgraan(rjst),katoenj
specerjen,thee en lkoffij.Dewaardevanden

buitenlandschen handel dier landen is verbazend groot.Reeds de oude Romeinen hadden
handelsbetrekkingen met China, en in 166
na Chr. zond keizer M areus 2.reJïzI.
: over
ligchaam ,een naarachteren smalleruitloopen- zee een gezantscha'
p derwaarts.Arabieren en
den hals,lange,draadvormigesprieten,zamen- Malejers maakten 00k later gebruik van die
gestelde en geene enkelvoudige oogen en een gelegcnheid, totdat na de ontdekking van
!
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Europa metelkanderstrjd begonnen te voe- het, dat de zeilschepen de mededinging niet

ren om den handel in Oost-Azië. Tot dat konden volhouden, zoodat het aantalstoomen gestadig vermeerderde.Ditbleek vooral
ooqmerk werden hieren daarhandelscompa- iboot
gnleën opgerigt,terwjl de oeverstaten van n Japan; in December 1875 stelde er de
Oost-Azië den toegang aan vreemdelingen Mitsoe-Bisji-sjokoewai 35 stoombooten van

zooveelmogeljk zochtentebelemmeren.China 26000 ton in dienst en onderhoudt,door de
bleeft0t 1842 en Japan tot1852,metuitzon- regéring ondersteund,een regelmatig verkeer
dering van enkele havens,voor hen gesloten. met al de havens desrjks.In Duitschland,
T0t 1813 was zelfs voorEngelsche schopen, vooral te Ham burgyheeft men pogingen aan-

zo0 zj niet t0tdeOost-lndischeCompagnie gewend,om zich onafhankeljk te maken van

behoorden,dehandeloy Oost-lndiëverboden, Engeland en door eene regelmatige stoomen eerst in 1833 vervlel het monopolie van bootvaart betrekkingen met Oost-Azië aan te
noopen,terwjl00k Nederland nietachterdievereeniging.Eeneverbazendeomwentelinç k
met betrekking t0t den handelop Oost-âzie bleef, maar door een geregeld stoombootkwam t0t stand door het graven van het verkeerde gemeenschap onderhoudtmetzjne
Suéz-kanaal. Daardoor werd de afstand van Oost-Aziatische bezittingen.
13600 zeemjlen (ieder van 1,85 Ned.mjl) Oosten (Het),eenvan devierhoofdstret0t 7960 zeemjlen teruggebragt.lntusschen ken des hemels, is het punt, waar de z0n
kan w egens de passaatw inden de Roode Zee ten tjde der nachteveningen opgaat.W êlgeslechts door stoombooten worden bevaren.Na schiedt ditin den znmerwatnoordelt
jkeren
de voltoojing van hetKanaal(11 November in den winter wat zuideljker, doch steeds
mn
zs
iendit
1869) verlengde de Italiaansche stoonlboot- i
wp dez0h
nei
t
nzhie
nt
no
eo
bs
eteln
dvv
ea
rn
rjzli
ecnh.tDaa
,lero
ve
laatste
maatsehapptlRubbattinohareltinen t0tB0mbay; de Oostenrjksche Lloyd is desgeljks en kracht.
sedert M aart 1870 regelmatig m et die stad
verbonden,en deItaliaansche Lloyd,in 1874

ontworpen,nam hetbesluit,zjnetogten uit

te strekken tOt China en Japan,in hetvooruitzigt,datnahetOpenenvandenSt.Gotthardspoorweg de Duitsche vrachtgoederen niet
meer over Triëst, maar over Genua zullen
verzonden w orden,H etverkeernam inmiddels

z0o toe, dat de Rubbattino-maatschappg in

1876 hare stoombooten niet langer om de
m aand, m aar om de 14 dagen deed varen.
00k in Frankrjk geeft de Compagnie des
servicesmaritimes desmessageriesmaandeljks
gelegenheid, om naar Oost-Azië te reizen.
Amerika bleef niet achter;reeds in Januarj
1867 breidde de Paci
fc MailSteamshiycompany te San Francisco hare dienst ult tot
China en Japan, en naast haar verrees de
Occidental and Oriental Steamshipcompany.
De reis duurtvan Brindisitot Bom bay 21 en
van San Fransisco naar Japan 22 dagen.De

Oostende,eene stad in de Belgische pro-

vincie W est-vlaanderen, ligt aan de Noordzee,en isdoorkanalen metGent,Nieuwpoort
en Duinkerken verbonden en doo1*een spoorweg over Mechelen en Luik metKeulen.Zj
isde tweede zeehavenvan België heeftfkaaje,
regelm atige straten, 2 kerken,2 hospitalen,
een dettig stadhuis, eene handelsregtbank ,
eene beurs,eenezeevaartschooleneenschouwburg, - linnen-, zeildoek-, kant-, tabaks-

enkaarsentàbrieken,touwslagerjen,bierbrouwerjen,veelzeevisscherj,oesterperken,een
uitgebreiden handel en om streeks 17000 in-

woners.De voormalige vestingwerken zjn er
gesloopt. M en vindt er uitmuntend ingerigte

zeebaden, dieJaarljksdooromstreeks12000
badgasten worden bezocht.Lanrs de kust

strekt een zw are steenen dam zlch uit,het
corso van Oostende, met groote hôtels en
restaurants. De haven bestaat er uit eene
vöörhaven, handelshaven en binnenhaven,
kosten van een reisbilet zjn van Europa welke meerendeels ten tjde van Joseph 11
naar Bom bay om streeks 650 gulden,- van zjn aangelegd.Erverheftzich eenvuurtorenj
ter een
PointdeGalle(Ceyl0n)naarHongkong(China) die ruim 52 Ned.elhoog is.Men heet'
360 gulden en vandaar llaar San Francisco regelmatig stoombootverkeer metLonden.7Q0 gulden. Oost-Azië is met Europa door oostende wasgeruimen tjd een weinigbeteeeen telegraafdraad over Perzië en een kabel kenend visschersdorp en werd in 1072 door
doordeRoodeZeeverbonden,eneenetjding Robert de Frl.vt0teen vlek verheven,doch
naar China kost 72 gulden.Eene depêche van in 1445 door Philipsde Goede ommuurd.Na
Londen naarCalcuttawordtgemiddeldin3uur de Pacifcatie van Gent voegde de stad zich
18 m inuten overgebragt.W eldra zalvoortsde bj de partj der VereenigdeNederlanden en
telegraafdraad den geheelen aardbol om span- bood in 1583 t0ttweemaaltoe wpêrstand aan
nen,wantden 16denAugustus1876verordende een aanva'l der Spanjaarden. Zj is echter
de Senaat der Vereenigde Staten van Noord- vooral verm aard door de belegering,w elke
Amerika het spannen van een telegraafdraad zj verduren moest van 7 Julj 1601 t0t20

ter lengte van bjna9000 Ned.mj1van San Septcmber 1604,toen zj zich aan de SpanFransisco naar Jokohama (Japan).Daarenbo- Jaarden onder Splnola moest overgeven. In
ven is door het algemeene postverdrag van

9 Odober 1874 gezorgd voor een goedkoop
brievenvervoer naar Oost-Azië.
Volgens het verslag over 1875, bestemd
v00r de aandeelhouders in het Suézkanaal,
volgde althans de helft der Oost-Aziatische
waren dien nieuwen waterweg.Tevens bleek

den Spaansehen Successie-oorlog werd zp in
1706 door de Gealliëerden belegerd en t0t
capitulatie gedwongen. In 1718 verrees er
eene Oost-lndische Compagnie, doch deze

werdten gevolge van den najverderHollan-

ders en Engelschen op grond van het W eener
tradaat van 1731 opgeheven.In den Oosten-
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rjkschen Successie.oorlog werd Oostende in
1745 door de Franschen veroverd.Bj den
Vrede van Aken vervielzj wederaan 00stenrjk,en nadatJoseph 11 haarin 1781t0t
eene vrjhaven had verklaard, werd zj in
korten tjd eene bloejendekoopstad.ln den
Franschen omwentelingsoorlog kwam zj door

gescheiden is in 2 bekkens, dat van Krems
en dat van W eenen. Alle overige rivieren,
met uitzondering van de Lainsitz, die zich
lnet de Moldau vereenigt, storten er zich uit
in de Donau.00k heeft men er eenigekleine
Alpenmeren. Het klimaat is er in het algemeen gematigd en gezond,vooralin het dal
den slag van Fleurus in 1793 in het bezit van de Donau en in de heuvelstreken.In het
van de Franschen maar w erd door de En- oosten des lands groeit de wjnstok,terwjl
gelschen geblokkeerd,waardoor de handel er in het gebergte en op de hoogvlaktenaauweeen gevoelig verlies leed. Door den eersten ljks ooftboomen te vinden zjn.Derjkdom
Vrede van Parjsin 1814 werdzjtoegevoegd van voortbrengselen is er w e1 is waar aan-

aan hetkoningrjk derNederlanden,en sedert
1830 behoortzj t0tBelgië.
Oosten de Bruyn (GerritW illem van),
een verdiensteljk Nederlandschletterkundige,

zienljk,maarnietvoldoende voordegroote
bevolking.Behalvewjn verkrjgtmenerjzer,
steenkolen,aluin,graphietenz.,en menheeft
er warme zwavelbronnen, die druk bezocht

geboren teAmersfoortden liden Odober1717 worden.Menvindtervoortskatoenspinnerjen,

en overleden nabj diestad op zjn landgoed zjdeweverjen,bierbrouwerjen,machinenfaRandenbroek den 16den Julj 1797, woonde briekenenz.In Neder-oostenrjk ligtW eenen
geruimen tjd te Haarlem , waar hj zich in (zie aldaar), het brandpunt van handelen
1755 door het stadsbestuur belastzag met de njverheid,kunsten wetenschap.Behalvede
taak1 om eene geschiedkundige beschrjving universiteit en andere inrigtingen van hooger
van deze aloude vest te vervaardigen. Het Onderwjs te W eenen vindt men in Nedereerste deel van dit werk is in 1765 in het oostenrjk 9 gymnasia (4te Weenen),8 relichtgegeven,doch hetvervolg bleefuit,het- aalgym nasia (4 te W eenen),12 hoogereburgeen om de hooge waarde van heteerste deel gerscholen (8 te MTeenen), 5 kweekscholen
doorvelenwerd betreurd.Voorts Fchreefhj: voor onderwjzers, eene godgeleerde schoolj
Latjnsche rcarmina'' en beantwoordde de eenemilitaireacadémie(teW iener-Neustadt),
vraag van hetStolpiaansch Legaat.:pW elke scholen voorlandbouw ,bosch-enwjncultuur
vorderingen hebben in de zedekunde die vol- enz.Hetaantalvolksscholen beloopt er1250,

ken gemaakt,welke degoddeljke openbaring en men heefter een zeer gerinqschoolverniet gekend hebben?'' O0k heeft men van
hem een XDiscursus de patria potestate
(1151):1 en een pvita Hadriani Junii''
w elk laatste stuk geplaatst is in de M iscel-

zuim . Het land is.van onderscheldene spoorwegen doorsneden. D e belangen van dit gewestworden dooreen Landdageneenehieruit
gekozene com missie behartigd.

lanea criticanova(1751)''.
Oostenrnkboven deFzdzl.
sofOpper-Opdfdsrfk
Oostenrijk (lletaartshertogdom),dewieg telt op nagenoeg 218 D geogr.mjl ruim
en de kern van de Oostenrî
jkseh-Hongaarsehe
MozltvcM: (zie aldaar) grenst aan Bohemen,
Moravië, Hongarje, Stiermarken, Tyrol en
Bejeren,enbestaatuit2administratiefgescheidene gewesten,nameljk: Oostenvj;k beneden
en boven de Xzls.s of Beneden- en Opper-OosJdzlr/k.Het eerste heeft eene uitgebreidheid
Van 360 D geogr.mj1 metomstreeks 2 millioen inwoners, die m et uitzondering van
52000 Israëlieten en 28000 Protestanten de

736000 irlwoners, die m et uitzondering van
16000 Protestanten tOtde R.KatholiekeKerk
behooren en over 15 steden,90 vlekken en

6058 dorpen en gehuchten verspreidzjn.Het
land ten nflorden van de Donau behoortge-

deelteljk tothet Bohemerwoud entothethier-

m ede verbondene hoogland,hetwelkvandiepe
kloven doorsnedenis,toppen draagtterhoogte

van 1000 Ned.elennaardezjdevandeDonau

afdaalt. In het zuiden verheFen zich hooge

R.Katholieke godsdienstbeljden en verdeeld K alk-Alpen,zooals:de Dachstein (3002 Ned.
zjn over 37 steden, 230 vlekken en 4187 elhoog),dePriel(2511 Ned.elhoog)en de
dorpen en gehucbten. Op hetland behooren Purgas (2241 Ned. el hoogb,waarop lagere
zj nagenoeç allen tot den Germaynschen xotsgevaarten volgen,bjv.de Schafberg,hçt

stam ,doch ln W eenen heeftmen 181/0Tse- H öllengebirge, de Traunstein enz. Voor 't
chen en 60/0Magyaren.Dehelftdervolwas- overige vindt men er lage berg-en heuvelsenen houdt er zich bezig met landbouw
en boschcultuur.Het land ten zuiden van de

toppen en een paarvlakten.Hetklimaatkomt
er in het algemeen met datvan Neder-oos-

Donau isomzoomddoor denoordeljkeKalk- tenrjk overeen,maar is een graad kouderj
Alpenmetden Schneeberg (2076Ned.elhoog) zoodatergeenewjngaardenwordenaangelegd.
en den Oetst
lher (1887 Ned.elh00g).Vöörde Het wôlbebouwde land geljkt er op een
Alpen heeft men zandsteen,en deze vorming tuin,en de inwoners zjn erveelalop vervindt men 00k in hetW ienerwald.H et land
ten noorden van de D onau iseene bergstreek
metdiepekloven,in hetoosten in hetMarchfeld overgaande. De hoogste gedeelten verhelen zich echter nietveelhooger dan 1000
Ned. el.H et Leitha-gebergte (480 Ned. el
hoog; vorm t er eene verbinding tusschen de

strooidelandhoevengevestiqd.Devruchtbaarste gronden vindt men erln hetdalvan de
Donau. Dit gewest is over het geheelmil;
besproeid en behoort, met uitzondering van
een klein gedeelte aan de grenzen van Bohemen, t0thetstroom gebied van de Donauj
die er de Tnn met de Salsach,de Traun en
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bevaarbaar.Menheefteronderscheidene'
Alpenmeren,zooals hetTraun-ofGmundenermeer,
het Hallstâdtermeer,hetAtter- of Kammermeer,hetMondmeerenz.De inwonersbehooren er t0tden Germaanschen stam enhouden
meerendeels zich bezig m et landbouw en
boschcultuur. De bevolking heeftde grootste
digtheid in de omstreken van Linz en Avels.
De landbouw staat er op hoogeren trap van

sehe landtong afgesneden van haar gebied.

BjgaandetabélbevatdedeelenderMonarchie
met hunne grootte en bevolking (31December1869):
Landen.
ID g.mjl.lBevolking.
kanden,indenAï/kq
:rcct
s
I
verteyenwoordégd.

Neder-oostenrjk. . . 360,3 1990708
ontwikkeling dan in Neder-oostenrjk.Ook Opper-oostenrjk..... 217,87 736557

wordt er de tuinbouw met goed gevolp gedreven en men verkrjgterop onderscheldene
ylaatsen veelboomvruchten.Vangrootbelang
lserde boscbcultuur,dieermeerdan370/0van
den vruchtbaren grond in beslag neemt.Het
rjk derdelfstoFenlevertereenigkoper,jzer,
vitriool, arsenik, kobalt en zwavel, maar
vooralkeukenzout uit de grootezoutmjnen

Hertogdom Salzburg .. 130,14 153159
Stiermarken .. . 407,79 1137990
-

Carinthië.. . . 188,79

Krain ...
. 181,40
Kustlanden ...... . 145,08
Tyrolen Vorarlberg. . 532,60
-

337694

466334
600525
885789

Koningrjk Bohemen .. 943,57 5140544
MarkgraafschapMoravië. 403,71 2017274

te lschl en Halstâdt in het Salzkammergut. Hertogdom Sile'zië.. .. 93,
49 513352
O0k heefl men er veelbruinkolen,gips,m0- Koningrjk Galicië en
len-en sljpsteen- en granietgroeven.Denj- Lodomérië . .. . 1425,55 5444680
verheid is erintusschenminderontwikkelddan H ertogdom Boeltowina . 189,80 513404

in Neder-oostenrjk,- hetmeestevenwelin Koningrjk Dalmatië . 232,33
de steden Linz,Steier en Braunau.De voor-

456961

Te zamen 5451,75 20394980
naamste uitvoerartiltelen zjner:keukenzout, Landen der A pzwccrdcA:
brand- en tim merhout, houten voorw erpen,
Kroon.
garen, linnen, wollen en katnenen stoFen, Koni
n
g
r
jk
ngarje .. 4094,60 11548281
leder, aardewerk1jzer en velerlei sieraden. VorstendomHo
SlebenbiirMen schat er de Tvaarde van den uitvoer op
gen ....... .... 997,92 2115024
470 en die van den invoer op 420 millioen Koningrjk Croatië en

Oostenrjksche guldens.Men vindter2 r0dgeleerde scholen (te Linz en St. Florlan),
3 gymnasia,een progymnasium 2 reaalscholen,eene handels-en eene landbouwschoolen
506 volksscholen.Hetschoolverzuim bedraagt
er slechts weinig procentvan de schoolpligtige kinderen. Voorts bestaat er een doott

Slavonië(metdegrensdistricten).

.. . 789,00 1846150

Tezamen!5881,52 15509455
De geheele Alonarchie l
iiiis,
-é- 35904435
De grond is er grootendeels bergachtig,

d
aar 150/0 der Oppervlakte t0tde bergstreek
behooren4 doch men heeft er ook uitgebreide

stom men- en een blindeninstituut,een krankzinnigengesticht, ziekenhuizen, een gesticht vlakten en talrjke dalen,welke aan den b0voor kinderen enz. Het geheele land w ordt dem eene ongemeeneverscheidenheidbezorgen.
overlangs doorsneden van de W estbaan, en Totde eigenltjke bergstreek behooren:Tyrol,

deze heeft 3 zjtakken.Delanddag en eene het zuideljk gedeelte van Neder-en Oppercommissie uit deze zorgen er voor de belan- Oostenrjk,Salzburg,Opper-stiermarken,Carinthië,Krain,hetKustland,Opper-Hongarje
geO
n van hetgewest.

ostenruk-HongaarscheM onarchie
(De) bestaat uit 2deelen,nameljk hetOosfdlrï//rq
scA staatsyebied (hetKeizerrjk Oostenrjk)ofde landen.welke in den Rjksraad
worden vertegenwoordigd,en hetHonyaarsehe
dfccfp-t
ylld of de landen der Hongaarsche
Kroon. Zj* is eene der grooteAlogendheden
van Europa en bekleedt onder de Staten van
dit werelddeel, met betrekking t0tde uitgebreidheid en o0k ten opzigte van de bevol-

en Siebelzbiirgen; in die gewesten vindtmen
dan o0k de hnogste toppen. Tusschen de

Zwabensch-Bejersche hoogvlakte en deL0mbardisch-venetiaansche laagvlakte,voortstusschen hetdalvan de Donau en de Adriatische
Zee ligt de Alpenstreek met vele lengte-en

dwarsdalen,maarzonder aanmerkeljkevlak-

ten. In het noordoosten van het Alpenland
vormt een krans der Europésche middengebergten den rand van het Boheemsche H00g-

king (metFrankrjk geljkstaand):den derden land en dehelling van Moraviënaardezjde
rang.Zj ligttusschen 42010'- 5103'N.B.en van het dalder March.Ten oosten van deze
9035'
- 26027/0.L. van Greenwich en strekt rivierheeft men hetCarpatisch gebergte,dat

zich dus uit over 9 breedte-en 171/2lengte- zich sikkelvormig uitstrekt tusschen Moraviëj
graden.Inhetnoorden grenstzjaan Saksen, Silézië,Galiciët deBoekowina en Hongarje
Pruissen enRusland,inhetoostenaanRusland

t0thetSiebenbi
irgscheHoogland,hetwelkmet

enRoemenië(Moldavië),inhetzuidenaanRoe- vrtjsteile wanden naar het Moldavisch-W alamenië (W alae,
l1pe), Serbië,Turkpe?Montene- ehiseh Laagland afdaalt.Ingesloten door uit-

gro, de Adriatische Zee en Italië, en in het loopers der Alpen en Carpathen breidt de
w esten aan Italië)Liechtenstein,Zw itserland Hongaarsche l
aayvlakte zich uit. Langs de
en Bejeren, en hare oppervlakte beslaat Adriatische Zee.In Dalmatië?verheftzlch de

11333,3 L geogr.mjl.Zj vormtin hetalge- Karst, welke t0t in Turkje voortschrjdt.

meen eenzamenhanyend geheel;alleenwordt Hiertoe behooren 0ok de bergen der eilanden
in DalmatiëhetdistrlctRagusadooreeneTurk- in de Golfvan Fiume.
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de middengebergten van CentraalEuropa in
de berggevaarten, welke het Hoogland van
Bohemen begrenzen.In hetnoordwestenvindt
men er het Elster- en Erzgebergte, aan de
Elbe het Zandsteengebergte,waarop het gebergte van deLausitz volgt,en in hetnoordHongaarsche grenzen. De Midden-Alpen ver- oosten heeft men hetIser-en het ReuzengeheFen zich in de Oetzthaler en Strtlbayer bergte met den Schneekopye (1588 Ned.el

T0t Oostenrjk-llongart
je behoort een aanzienljk gedeelte derAlpen;splitstmen deze
in W est-en oost-Alpen volgensde 1jn van
den Spliigenpas,danbezitOostenrjknagelloeg
de volle oosteljke helft. Drie hoofdketens
loopen doorgaansevenwjdig voortt0taan de

og).Eene dubbele keten ln hetOostenrjktoypen t0teeneaanzienljke hoogte(deW ild- ho
spltz, 3176 Ned.el),dalen af t0t den Bren- sche binnenland strektzichuitnaardeStldeten

ner (1352 Ned. e1), verhefen zich weder in

metden Altvater(1487Ned.elh00#,diein
h

deTuxerenZillerthalergevaarten(deolperer et Odergebergte bj de waterschelding tust0t3675 Ned.e1) en staan door de Birnlube schen de Oder en de Donau een einde neemt.
(2760 Ned.e1)in verband metde bergreuzen Aan de zuidwesteljke grenzen van Bohemen
van den Hohen Tauern, waar de Grosz- verrjst het Bohemerwgud met den DreisesGlockner eene hoogte heeftvan 3799 Ned.el. selberg (1499 Ned.elh0og)en gaatoverin
Zj verdeelen zich voorts in 2 takken,van de Boheem sch-M oravische hoogvlakte, die
welke de noordeljke (de Niedern Tauern) zich t0t aan de Sudeten uitstrekt.Al deze
naar de Meer afdaalt,terwjl de zuideljke Middengebergten bestaan uit graniet, gneis
t0t aan de Midden-Alpen van Stiermarken

en glimmerlei. omtrent de bestanddeelen der

pen raadplege men het artikelonder dien
voortloopt,dieboorsgewjsvandeDraveover Al
de Mur zich tot ln oostenrjk tzitstrekken. naam .
Vöör deze vindt men eene vaak verbrokene
De Carpathen (zie onder dien naam)vor-

keten van Vöôr-Alpen.Van de bergen langs men het tweede hootigebergte derMonarchie.
de Inn in Engadin behoort slechts een klein Zj strekken in een grooten boog zich uit

gedeeltedernoordeljkeketent0tdeMonarchie.
Een zjtak draagt den naam van Rhaeticon.
De keten der Noordeljke Alpen looptdoor
Vorarlberg, Tyrol en Zuid.Bejeren,rondom
het t0t Bejeren behoorende Berchtesgaden,
voorts door het Salzkamm ergut, en hunne
groepen verheFen zich aan den noordeljken
rand van Stiermarken en den ztlideljkenrand
van Oostenrjk t0taan den Semmering.Eene
reeks van Vöör-Alpen scheidtdeNoordeljke
Alpen van de Bejersche Hoogvlakte en van
de lagerebergstreek van Oostenrjk;delaatste

van deDonaubj Preszburg t0taan diezelfde
rivierbj Orsowa en bestaan uitverschillende

ter hoogte van 3430 Ned.e1),de Judikarische
Alpen met den Cima Tosa (3249 Ned.el)en
aan de overzjde van dq Etsch de Trentsche
Alpen met (
lsn Cima d'Asta (2849 Ned.el),

hetgranietgevaarte van den Tatra (2647 Ned.
el hoog). Naast de Carpathen verrjzen nog

langrjkstebergpassenbehoorener:deResehenscheideck (1491 Ned.elhoog)! de Brenner
(1551 Ned.el hoog): de Rastâdter Tauern
(1675 Ned.elhoog),deSemmering(974Ned.

deel van de uitgebreidheid des Keizerrjks.
Degrootstevindtmen inHongarjeenGalicië.
De groote Hongaarsche Laagvlakte (97000 D
Ned.mjl),zichuitstrekkendvandeCarpathen

Tonale (1875 Ned.el hoog), de Toblacher
Heide(1205 Ned.elh00g),deZadelbj Saifnitz (168 Ned.elh00g),dePredil(1165Ned.
elhoog)en de Loibl(1355 Ned.elh00g).
DeKarst isonmiddelljk metdeZuideljke
Alpen verbonden;hj onderscheidtzich door
talrjke klovenen grotten (bjv.deAdelsberger grot) en vormt het gewestder onderaard-

maargedeelteljk steppe,terwjler0okheide-

groepen.In hetw esten beginnende heeftmen:
de Kleine Carpathen, het W itte gebergte,

de MTest-Beskiden met den Lissagora (1320
Ned.elhoog)en den Babiagora (1789 Ned.el
hoog),het Carpatisch '
W oudgebergte, en de
Siebenbiirgsche O0st-en W est-carpathen,-

voorts eenaantalafzonderljke groepen,z00-

a1s: de Hargittaketen,de Uarpathen van het
Banaat en hetBihar-gebergte.T0t de binnenlandsche kelns en groepen der Monarchie
uitlooper,hetW ienerwald,zich indenSchöpfel rekent men vervolgens:het Neustadtler,het
ter hoogte van 893 Ned. el verheffend,ein- Neutraër en het Liptauer Gebergte,hetH0ndigt in den Leopoldsberg (469 Ned.el)aan gaarsche Erzgebergte, het Ostroskygebergte,
de Donau bj W eenen.TotdeZuideljkeAl- den vulcanischen Matra, hetwjngaardrjke
pen behooren:de Ortler (3996 Ned.el),de Hegyallya-enhetvulcanisoheVihorlatgebergte.
groepen der NonsbergerAlpen(deLaupenspitz Het hoogste gedeelte der W est-carpathen is
de berggroepen,die t0tgrensscheidingen dienen van de Groote en K leine H ongaarsche

de Fassaner en de overige D olomiet-Alpen, Vlakte,nameljk:hetPilis-enVertesgebergte
de Karnische Alpen! de Karawanken, de en het Bakolzywald.
De vlakten beslaan om streeks het vierdeSulzbacher en de Jullsche Alpen.Tot de be-

de Donau en van het Bakonywald
el h004)? de Arlberg (1798 Ned.elhoog), tt00tt aaaann Si
ebenbiirgen,is meestalgraanland,
het Stllfser Joch (2797 Ned. el ho0g),de
velden metmoerassen afwisselen.In het zui-

d
eljk qedeelte, waar zj aan de CroatischSlawonlsche Laagvlakte langs de Drave en
Save qrenst,groeit een overvloed van v00r-

trefeljk koren.Tusschen hetBakonywald en

het Leithagebergte strektde Kleine Hongaar-

sche Laagvlakte zich uit(7700 L Ned.mjl),
sche rivieren. Men heeft hem gesplitst in gevolgd door de vlakte van het W eenerBekeenige deelen,die verschillendenamen dragen. ken (hetMarchfeld enz.).Aan denoordeljke
helling der Carpathen vindtmen deGalicische
Hj beslaat geheelDalmatië en n0g meer.
Oostenrjk bevat voorts een gedeelte van vlakte en het tertiaire land, uit zand ,zand-

hà4
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steen en kalk bestaande. Van de Venetiaan- mjl op Pruissisch grondgebied.De W eichsel

sche Laagvlakte bezit het Keizerrjk slechts neemt zjn oorsprong desgeljks in Moravië,
een klein'gedeelte aan de lsonzo.De Overige in de Silézische Beskiden, is de grensrivier
vlakten! doorgaans aan de rivieren gelegen, naar de zjde van Pruissen en Rusland,ontvangt op den regter oever de Biala,de D0zjn kleln,maarzeervruchtbaar.
De Adriatische Zee bespoeltovereenelengte najec (met de Poprad), de W isloka en de
van 1720 Ned.mjldesterk ingesnedeneOos- San,en op den linkeroeverdePrzemza.Zj
tenrjksche kust. De lagunenrjke kust van is 538 Ned.mjllang en over254 Ned.mjl
Venetië eindigt aan de Isonzo; dan nemen bevaarbaar. De Dnjestr komtvan de noordede rotskusten van den Karst een aanvang, ljke helling derCarpatheninGalicië,schenkt
w elke Istrië omzoomen,totFiume 450 Ned. 455 Ned.mjlvan hare lengte aan datkroonmjl lang en meestalsteilzjn en veiligeha- land en begeeft zich vervolgens op Russisch
vens vormen.Dekustvan Croatië,omstreeks grondgebied.De Etsch komtvandeOetzthaler
150 Ned.mjllang,is desgeljks rotsachtig, Alpen, is van Botzen af bevaarbaar en heeft

maarmindertoegankeljk dandievanIllyrlë.
De Dalmatische kust,ruim 1100 Ned.mjl
lang,is gedeelteljk zeer steil en geklçofd,
deels ontoegankeljk, terwjl men bj hare

eene lengte van 78 Ned.mjl.Van de kustrivieren aan hetnoordwesteljke strand der

Triëst, Fiume (Quarnero) en de Bocche di
Cattaro. Aan de Illyrische kust vindt men
de baajen van Triëst,Capod'Istria,Pirano,
Rovigno en de uitmuntendeoorlogshaven P01a.
Van de dertig Quarnerischeeilanden hebben

waterweg in Oostenrjk-llongarje.Zj bereikt
dezen Staatbj Passau,om hem naeen lo0p
van 1350 Ned.mjl bj Orsova teverlaten.

Adriatische Zee isalleendeIsonzovanbelang,

terwjl van de DalmatischedeZermagna,de

eilanden uitmuntende ankerplaatsen aantreft. Krkaj de Cettina en de Narenta vermelding
De grootste baajen of golven zjn die van verdienen.De Donau echter is de gewigtigste

Van Paesau t0t Mreenen vindt men gedurig
vernaauw ingen van hare bedding,en op elke

Veglia,Cherso,OsseroenLussin Piccolodiepe
en ruime havens.Aan de Hongaarsch-croatische kust vindtmen die van Fïume,Buccari!
Porto-Ré, Zengg en Carlopago.In Dalmatiè

vernaauwing volgt een bekken,terwjldeze
gedurende den middenloop (van W eenen t0t
Orsova) in groottetoenemen.Zulkevernaauwingen heeft men bj Passau,bj Grein,bj
zjn degewigtigste havensdievan Zara,Ze- Aggsbach en bjdenLeopoldsberg,vôörPresz-

benico, 8palato, Lesina Curzola, Macarsca, bury,tusschen Gran en Waitsen en tusschen
Ragusa (Gravosa) en Cattaro.Hetnoordeljke, Bazlas en Orsova,- en bekkensbj Linzy
kleinere gedeelte van hetKeizerrjk behoort Tulln, W eenen en de Kleine en Groote Ilont0t het watergebied van de Noord-en Oost- gaaxsche Laagvl
akte.In haarbovenloogheeft
zee,en het zuideljke,grooteret0tdatvan de Donau een sterk vervalvan water,lnhaar
de Adriatische en van de Zwarte Zee. Met middenloop een kalmen stroom en talrjke
uitzondering van Istrië,datzelfs weinigkust- eilanden.Bj Passau verheftzj zich 274,bj
rivieren heeft, en eenige andere districten in Preszburg ruim 128 Ned.elboven de opperhet Karstgewestzjn alle kroonlanden op eene vlakte derzee.Haarvervalbedraagtin Opper-

voldoende wjzevan rivieren voorzien,welke en Neder-oostenrjk 146 en overveelaanzienaan de binnenvaartgeschikte waterwegenaan- ljker lengte in Hongarje 93 Ned. el. In
bieden ter gezamenljke lengte van 7600 Ned. Oostenrjk en verder totaanharenmond wordt
mjl. De voornaamste rivieren zjn er: de zj door stoombooten bevaren.Tothare beDonau en de Dnlestr,die zichnaardeZwarte vaarbare zjrivieren behooren op den linker
Zee, - de W eichsel en de Oder,die zich oever: de March, de W aag, de Gran, de
naar de Oostzee,- de Elbe en de Rjn,die Eipel, de Theisz (metde Szamos,Körös en
zich naar de Noordzee,- en de Etsch,die Maros, de Bodrog en de Hernad),de Bega,
zich naar de Adriatische Zee begeven. Het de Temes,de Aloeta,de Sereth en deProeth,

grootste stroomgebied (3/4devandeoppervlakte van welke laatstgenoemde 3 zich buiten het
der Monarchie? heett er de Donau, en het Keizerrjk in de Donau uitstorten,en op den

kleinste de Rtjn (0,004 van hetgeheele staats- regter oever de Inn, de Traunj de Enns,

gebied),terwjldeElbe 8,deW eichsel6% , de Leitha, de Raab, de Sarviz, de Drave
deDnjestr5'/2,de Etsch 2en deOder1pro- (metde Moer) en de Save (met de Koelpa

centvan den bodem in beslagnemen.DeRjn en Oenna).De Oostenrjksche meren liggen
loopt overeen atbtand van 41 Ned.mj1langs meestalin de Alpenstreek!vooralin hetSalzde westeljke grenzen,en deElbebrengtde kammerguten in Carinthiè,zooals:het Hallwateren van Bohemen naardeNoordzee.Deze stëdter-, Traun-, St. W olfgang-, Mond- en

ontspringt aan de zuideljke helling van het
Reuzengebergte en is van Melnikafvoorschepen en stoombooten bevaarbaar.ZjisinO0stenrjk 370 Ned. mj1 lang en ontvangt er

Attermeer in Opper-oostenrjk,hetValler en-

Zellermeer in Salzburg,het Achen-en Planmeer in Tyrol,het Milstâdter-,Ossiacher-en
W örthermeer in Carinthië,en het Veldes-en
regts de Iser,links de Moldau en onderschei- Zirknitzerm eer in Krain. In de Carpathen
dene andere rivieren. De Oder ontsprillgtin heett m en een aantal bergmeren, maar de
:et Sudetengebergte ill Moravië, ontvangt grootste meren bevinden zich in het Hongaarop den regter oever de Ostrawiza en Olsa, sche Laagland,zooals:het Neusiedler-en het
op den linker oever de Oppa, die er de Plattenmeer; beide zjn echter zeer ondiep,

grenzen n= r de zjde van Pruissen vormt, gedeelteljk drooggemaakt en hebben hieren

en begeeft zich na een l00p van 185 Ned. daar moerassige oevers.Metuitzondering van
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hetGardameer,datgedeelteljk t0tTyrolbe- enopsommigeplaatsen00kzuideljkevruchten.
hoortj liggen al die meren op het stroomge- Van 46- 500N.B.heet'
tmen eenlangen,meer

bied van de Donatl. Merkwaardig zjn de gestrengen winter,doch 0ok dâârgroejenalle
meren vanhetKarstgebergte,bepaaldeljkhet graansoorten en maïs in overvloed,alsmede

Zirknitzermeer,wegens den regelmatig afwls- goede druiven en oott. Op hoogere breedte
selenden waterstand.In Bohemen zjn vele slaagt de graanbouw minder goed:men heeft

?
oelen en plassen,maardemoerassen,wellte ergeen maïsen wjngaarden,maarveelvlas
ln de M onarchie w eleereenegrooteuitgebreidheid hadden,zjn doorregeling van den waterafvoeraanmerkeljkingekrompen.Deveenen
bj Laibach enz.leveren veelturf.
Vooral heet
'
t men in Oostenrjk-llongarje
veel minerale bronnen.Vermaard zjn er:de

en hennep. De hoeveelheid regen is er het
grootst in de Alpenstreken en het kleinst in
Dalmatië, Istrië en het Hongaarsche Laagland; hier heeft men echter veel dauw. Tn

Dalmatië volgen gewoonljk drooge en natte
Jaren elkander 0p.In Neder-oostenrjk heeft

zure bronnen van Karlsbad,Bilin en Giesz- men hetkleinsteaantalonweders;dezenem en
hiibelin Bohemen,die van Rohitsch in Stier- toe naar het zuiden en in de bergstreek.
marken,die van Barttbld en Borsek in 1l0n- Hagelbt
zjen vertoonen zichdikwjlsinTyrol,
arje,- de alkalische zure bronneà van in hetzuiden van Stiermarken en inBenedenGastein in Salzburg en van Marienbad en Krain. De vochtige westewind heeft er de
Teplitz in Bohemen,- de zoute bronnenvan overhand,doch in sommige Alpendalen waait

Hallin Tyrol,vanIschlinOpper-oostenrjk, de sirocco of fön,die in het voorjaar de

en van W ieliczka in Galicië?- de iodium- sneeuw der Alpenkruinen doetsmelten,enop
bronnen van Hallin Oostenrjk, de mag- de hoogvlakte Van den Karst de geweldige
nesiabronnen van Seidschiitz,SedlitzenPiillna bora.De gemiddeldejaarljksche warmtebein Bohemen en van Fiired in Hongarje,- draagtin de volgendestedeningradenvanden
en de zwavelbronnen vanBaden bj W eenen, honderddeeligen thermometer:in Ragusa16,8,
Pistjan,Ofen en Mehadia in Hongarje enz. in Zara 14,7, in Triëst 14,2,in Otbn 10,9,
Omtrenthetklimaat.vermelden wj hetv01- in W eenen 9,6, in Praag 9,3,in Graz 9,1,
gende:Het land ligtop den gematigdengordel in Krakau 8,5,in Lenz 8,4!in Salzbuxg;,9,
en heeftover het geheeleene zachte luchtge- in Lemberg 7,9 en in Gasteln 5,4.
steldheid;m en m oet echter eene uitzondering
Geen Staat in Europa, met uitzondering
m aken voor de hooge bergstreek.Toch is de van Rasl
and en Turkje,bevat zooveelvergemiddelde warmte van hetjaarzeerverschil- schillende nationaliteiten als Oostenrjk-Hon-

lend.Zj bedraagt in het warmstegedeelte, garjë. Men spreekt er verschillende talen,

Zuid-rryrol en in de kustlanden en D almatië, behoort er tot verschillende kerkgenootschapwaar de herfstregensvallen,ongeveer 11OC., pen en is er onder den invloed van ondermaar daait in het gebergte t0t 71/c,ja t0t scheidene volksbewegingen t0t verschillende
50C.Dehoeveelheid regen klimtervan 79tot trappen V3n ontwikkeling opgeklommen.De
158 Ned.duim.op de hoogvlakten wisseltde voornaamste Europescherassen,deGermanen,
gemiddeldejaarljksche warmte tusschen 9 en MlawenenRoeménenbewonen erdebergstreek,
70C., en in het da1van de Donau tusschen terwjlde laterverschenen (Aziatische)stam
8 en 90C.In de grootevlaktevan Hongarje der M agyaren zich vooral gevestigd heeft in
duurt de winterkoude zeer lang en de drooge de vlakten aan den m iddenloop van deD onatl.

zomerwarmte desgeljks.Hetverschiltusschen In hetalgemeen zjn denoordeljkehellingen
den hoogsten en laagsten therm ometerstand is

der Alpen , het Bohem erwoud , het Erz-,

te Graz 53,te Ofen 57 en teLemberg 66OC.
De isotherm evan 11OR.looptdoorhetnoorden
van Dalmatië, die van 10O door het zuiden
van Tyrol over Rovigno en Fitlme,die van
90langs Temeswar, die van 80over Bregenz
en het M archfeld, die van 70doorhetEgerthalin Bohemen,en die van 60door de terrassen der Sudeten en door Galicië.De kustgew esten hebben w eleens te ljden van kille
stormen uithetnoordoosten(bora),maaronderscheiden zich door eene m inderafwisselende
temperatuur.Voorelkenhoogeren breedtegru d

Reuzen-en Sudetengebergte de woonplaatsen
der Germ anen, die o0k langs de D onau en

aan de zjden der Carpathen zich tot ver in
het Oosten uitstrekken; overhet geheelzjn
de Kroonlanden door D uitschers bezet.D eze
bevorderen er de njverheid en de wetenschap
en tellen 9 millioen zielen. De algemeene
verhouding der nationaliteiten is opgegeven
in de volgende tabél:

Nationaliteit.luRdk
ndesniunngarjejGe
shjek
el
.e
D
T
ue
z
it
cs
hce
hner
,sM..
o.
ra
.. 36,2 j 11,5 2
5,5
viërs,Slowaken. 22,5 $ 11,7
17,3
.

vermindertin hetalgemeendegemiddeldejaarljkschewarmtemet0,440C.)en haarverschil
Mn deversteoosteljkeen westeljkegrenzen
bedraagt10C.zjvermindertdesgeljksmetdat Roethenen...... 12,8
bedrag bj elkevermeerderdehoogtevan Q20 Polen.......... 12,1
Slowenen.......
Croaten,Serben.
Israëlieten......
Italianen.......
weinig sneeuw enjs.Daarvindtmen,behalve Roemenen......
de verschillende graangewassen, oljven- en M agyaren ......
moerbeziënboomen,rjst,maïs,druiven,vjgen Anderen........
Ned.el.D esneeuwgrens ligterindeAlpengem iddeld terhoogte van 2550 tot2600 Ned.el,
en in de Carpathen 50 Ned.ellager.Tusschen
42 en 46ON.B.heerschteen korte wintermet

5,6
2,7
4,1
2,9
0,9

0,2

3,0
0,3
15,7
3,6
17,3
35,6
1,3

8,5
6,9
3,3
8,4
3,8
1,7
8,0
15,5
0,6
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Aan de zuideljke helling der Alpen wonen
inhetzuidwestendeW est-Roeménen(Italianen

oudsaandenlandbouw eenebelangrjkeplaats
toekenden. De verbouw van suikerwortelen

enz.),en in het zuidoosten de Zuid-slawen heeft er in verband met het fabriekwezen
(Slowenen, Croaten,Serbrn).Op hetgebied eene aanmerkeljke uitbreiding verkregen.
derSudeten en Carpathenvlndtmen deNoord- Minder gunstig is zjn toestand in Hongarje
Slawen (Tzechen,Moraviërs,Slowaken,Polen en in Croatie-slawonië. De waarde van een
en Roethenen of Klein-Russen)en in de 00s- bunderbouwlandis erslechts155Oostenrjkteljke Carpathen bevinden zich de Oost-Roe- schegulden,doch in de Oostenrjksche landen
ménen(W allachenenMoldaviërs).DeMagyaren 2;8 Oostenrjkschegulden,Ja,in Neder-oosverspreiden zich over de vlakte aan den mid- tenrjk zelfs 632 Oostenrjksche gulden.De
denloop van de Donatl en de Theisz,en de waardedergezamenljkelandbouwvoortbrengSzeklers over hethoogland van Siebenbi
irgen. selen wordt geschatop 2000 millioen Oosten-

Volgensdelaatstetelling (1869)bevindenzich rjkscheguldenyjaarljks.Behalvevroegerreeds

melde voortbrengselen oogstmen er h0p.
in Oostenrjk-Honyarje 37millioeninwoners, ver
van welke 670/0 ln de Rjkslanden en 470/0 koolzaad,tabak enz.,en van ooftbouw wordt
illHongarje gevestigd zjn.De digtheid der er vçelwerk gemaakt.Dewjnbouw kan er

bevolking is het grootstin Neder-oostenrjk
(met100)),in Bohemen en Silézië(iedermet
99) en in Moravië (met 91 inwonersop de
D Ned.mjl),en het geringst in Dalmatië
(met 36), in Carinthië (met 32)en hether-

in hetvervolg eene gewigtigo bron van welvaart worden, want geen land ter wereld

overtreft oostenrjk in dedeugdeljkheid van
enkele soorten,en alleen Frankrjk en Italië

leveren grootere hoeveelheid.Erwordtechter

ger
wdr
eru
kivgemaakt
togdom Salzburg (met21inwoners0? de C) n0
b g te w einid
en.Vandvan
ewjeene
nenkgoede
omen
Ned.mjl).N0g grooterishetverschll,wan- ehandeling
neer m en, zonder de steden in rekening te er800
/0uitHongarje,endeHongaarschewjnen

brengen,op de districten1et;men vindtbjv. hebbeneenealgemeenevermaardheid.W jders
in sommige districten van Bohemen 344!244
en 242 inwonersenin sommigeAlpendistrlcten

heetl men er uitgestrekte bosschen,die een

derde deel van den voortbrengenden prond

11 en 13 inwoners Op de 1 Ned.mtll.Het beslaan, vooral in de Carpathen en ln de
aantal mannen is ill de geheele Monarchie Alpen.Meerdan2/7dederwoudeniseigendom

slechts weinig kleiner dan dat der vrouwen. van den Staat,en aan den boschbot
lw wordt
Van de inwoners beljden 77,70/0 de R.Ka- er veelmoeite besteed.De veeteelt is er n0g
tholiekeen 100/0de Protestantschegodsdienst, niet groot genoeg, om in de behoeften der
vooorts behooren er t0tde Grieksch-Ka- ingezetenen tevoorzien. Ditbedrjfbloeitin
tholieke Kerk,t0t de Israëlieten,Armeniërs enkele Kroonlanden, maar w ordt0ok elders
enz.Hethoofdbedrjfiserdelandbouw;maar Op verregaande wjzeverwaarloosd.In 1869

had men erruim 31/2millioenpaarden,123/4de
millioenrunderen?20millioen schapen(vooral
in Hongartje),ll/
'
c millioen geiten.7millioen
zwjnen en 77000 ezels en muilezels.Dezjdeen Praag (188000).Daaro? volgen Lemberg teelt is ervooralgevestigd in het zuidenvan
(88000),Graz (82000),Brùnn (74000),Triëst Tyrol,en o0k de bjenteeltheeft er een aan(71000), Ssegedin (70000),Maria-Theresiopel merkeljken omvang,terwjlJagtenvisscherj
(57000),Krakau (50000)en Preszbtlrg(47000). er groote voordeelen opleveren.De landbouw
njverheid,handel en scheepvaarthouden er
tevens velen bezig.Er zjn slechts3 steden
met meer dan 100000 inwoners, nameljk
W eenen (ruim 1millioen),Budapesth (278000)

Hetaantalinwonersdergrootestedenbedraagt Nçordt er door scholen en vooral 00k door
vereenigingen ongem een bevorderd.
slechts7O/?van hetgeheel.

Oostenrjk levert eene groote verscheiden-

heid van voortbrengselen uit de 3rjken der
natuur.De grond iser inhetalgem eenvrtlchtbaar.Ongeveer 860/0 van den grond is ter
voortbrenging geschikt.Tusschen de onvoortbrengende gronden in het westen en oosten
der Monarchie bestaat voorts een groot 0nderscheid. In het westen zjn alle voor bebouwing vatbare gronden ontgonnen,doch in
het oosten kunnen n0g vele t0t bebouwing

O0k de mjnontginning isin Oostenrjkvan

groot gewigt; behalve platina,bezit de M0narchie alle bruikbare metalen.Men schatde

jaarljksche opbrengst op meer dan 120 millioen Oostenrjksche gulden. Hoofdzakeljk
delftmen er steenkolen,bruinkolen en zout,
voorts ertsen van verschillende metalen,

zooals:jzer,zink,100d?zilver,goud!koper
enz.Daarenboven verkrjgt men eraluln,antimonium , asphalt, petrol
'eum ,allerlei edele

worden geschiktgemaakt.Betrekkeljk heeft gesteenten,bouwsteenen,turfenz.
m en in M oravië de meeste bouwlanden, in
Siebenbiirgen de meestewouden,in Dalmatië

D e overvloed van velerleigrondstofen, de

voorhandene waterkracht, de rjkdom van

demeeste hooilanden,in Opper-oostenrjk de brandstoFen, de groote behoefte aan velerlei
meesteweiden,en in Croatiëdemeestewjn- voortbrengselen in het binnenland en de aangaarden. De landbouw wordt er naar den grenzende gewesten, de betrekkeljk lage
d eene hier en daar digte bevolaard van den bodem op verschillende wjzen dagloonen b'
gedreven,maar bevindtzich op den hoogsten king,dewetgeving,welkedeboejen vanhet
trap van ontwikkeling in de noordwesteljke gildewezen verbroken heeften den vrjen arlanden,waar de ligging van den bodem ,het beid begunstigty het stichten van talrjke reklimaat, de digtheid der bevolking, haar aal- en njverheidsscholen, van proefstations
jver,dedoelmatigeverdeeling derlanden en en van njverheidsvereenigingen, de wetop
de liefde der ingezetenen t0tdatbedrjfvan de regten van den uitvinder,de waarborg der
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fabriekmerken en de uitbreiding van hetcre- havens der Monarchie verschjnen jaarljks
diet,- dat alles te zamen .heeftindenjong- ongeveer 56000 sohepen met eene laadruimte
sten tjd eene hooge vlugt bezorgd aan de van 5 millioen ton.De voornaamste haven is

Oostenrjksche njverheid.T0tde voornaamste
voortbrengselen der fabrieken behoorener:linnen,wollen en zjden stoFen,leder,gouden,
zilveren, jzeren, stalen, houten en glazen
voorwerpen, aardewerk, scheikundige praeparaten,machines,muziekinstrumenten,bier,

brandewjn en suiker.Inzonderheid heefter

zich devervaardiging van machinessterk ontwikkeld; in W eenen en in den omtrek dezer
stad bevinden zich ongeveer 50 machinenfàbrieken, waaronder men 7 telt van den eersten rang,die in 1873 werk verschaften aan

meer dan 8000 personen.Voorts zjn er te

Praag 32,eflmen vindterte Pilzen,Briinn,
Reichenberg, Graz,Triëst enz. Te MTeenen,

Praag en Budapesth vervaardigtmen wjders
eleganterjtuigen.Vermaardzjn 00k te$Vee-

er die van Triëst,waarjaarljksgemiddeld

8000 schepen meteene laadruimte van 1 mil-

lioen t0n binnenvallen;daaronder zjn 1500
stoombooten.Andere belangrjke havenszjn
die van Pola,Lussin Piccolo,Pirano,Fiume
en Zara.Dehandelsvlootvanhetgeheelerjk
telde in 1876 Omstreeks 7440 schepen (waaronder 98 stoombootell), bemand met ruim
27500 personen.Dekustbewoners van Dalm atië zjn bekend alstlitmuntendezeelieden.
DevoornaamsteplaatsendesRjl
tszjndoor
goede wegen met elkander .verbonden,doch
deze zjn veelbeter in hetwesteljk dan in
hetoosteljk gedeelte.Overdebevaarbaarheid
der rivieren hebben wj reedsgesproken.De
Donauvaartmaatschappj heeft 198 stoombooten en 658 sleepbooten in dienst.Zjbqvor-

nen en te Praag dewerkplaatsen t0tvervaar- dert tevens hetstoombootverkeer op de lnn,
diging van natuurkundige,chirurgische,opti- de Theisz, de Drave en de Save.De spoorBche en astronomische instrt
lmenten. Velen wegen hebben er (1877) eene gezamenljke

houden zich in Oostenrjk bezig metdever- lengte van 17430 Ned.mjl.Slechtsl/astedeel
vaardigingvanuurwerken,endejzer-industrie daarvan is door den Staat,het overige do(#
met hare verschillende takken heett er een verschillende maatschappjen aangelegd. De
aanmerkeljken omvang.O0k in l00d,koper, eerste spoorweg werd er in 1837 geoqend.
goud,zilver en verschillende metaallegéringen

Langs al die spoorwegen vervoertm en Jaar-

wordtveelgewerkt.Steenbakkerjen enterra
cotta-fabrieken zjn er in menigteten het
ontbreektnietaan pottebakkerjen porseleinfabrieken (dezevooralinBohemen)englasblazerjen.Hetaantalvan dezelaatstenbedraagt

ljks ongeveer 37 millioen passagiersen 400

260, en het Boheemsch kristal is wereldberoemd.Meelwordtergeleverd dooramstreeks
55000 molens,van welke 850 door stoom in
beweging worden gebragt.In 1875 waren er
226 beetwortelsuikerfabrieken,2543 bierbrou-

millioen Ned. centenaar goederen. W eenen,

Praag en Budapesth zjn decentraalpunten
van hetOostenrjk-llongaarschespoorwegnet.
De telegraphie beschikt er over eene draad-

lengte van 108000 Ned.mjl,over1341 stations en over 4689 am btenaren.Daarenboven
heeftmen n0g spoorwegdraden en particuliere

ljnen.De poster!
jwordterbedienddoorruim

17000 ambtenaren? die de verzending beve -

werjen en 3169 grootebrandewjnstokerjen. deren van 285m illioenbrievenen briefkaarten,
Het verwerken en verkoopen van tabak is - voorts van 34 millioen monsters en geeen staatsmonopolie, hetw elk in 38 groote drukte stukken en van 86 m illioen dagbladen
fabrieken meerdan35000personenbezighoudt. jaarljks.Hieren daar,vooralte W eenen en

Men heeft er 150 katoenspinnerjen en om- Budapesth worden groote Jaarmarkten gehoustreeks 70000 weefstoelen voor katoenen, den. Talrjk zjn voorts de banken,crediet30000 voor wollen stoFen, terwjler tevens inrigtingen enz., onder welke de Oostenrjk-

vele gemengde weefsels vervaardigd w orden. sche Nationale Bank te W eenen de eerste
De linnenweverj beschikt over 60000 weef- plaatsbekleedt.
stoelen en de zjdeweverg over 10000,terwjl Men heeft in de Oostenrjk-llongaarsche
ervelestofenverwerjenenkatoendrukkerjen Monarchie seholen van lager,van m iddelbaar
worden gevonden.Hetvervaardigen van kant en van hooger onderwjs:benevens vakschobezorgt werk aan 15000 personen, en men len.Het volksonderwjs ls er geregeld door
heeft er 8000 leerloojerjen en 140 papierfa- de w etten van 1868 en 1869.De stichting der
brieken.
scholen van lager onderwjs isdaarbj opgeDe handelheeftin deOostenrjk-Hongaar- dragen aan de gemeenten.Erheerschtschoolsche Monarchie een aanmerkeljken omvang pligtigheid,w elke van het 6de t0t het 12de

en wordter bevorderd doortalrjkeen vool
-treleljke spoor- en waterwegen. alsmede,
voor zoover de grenzen niet overschreden
worden, door eene volkomene vrjheid. De

of 14dejaar en voordeherhalingscholen t0t
het 15de jaar duurt. Er zjn in Oostenrjk
volksscholen en burgerscholen;dez: laatsten
bekleeden een hoogeren rang en tellen8 klas-

w aarde van den buitenlandschen handel werd

sen.In Hongarje heet
'
tmen aanvangsscholen,
in 1875 geschat op 1100 millioen Oostenrjk- hoogere volksscholen en burgerscholen.ln de
sche gulden (549 invoer en 551 uitvoer).Dat geheele Monarchie bestaan thans ruim 31000
bedrag was in 1855 nog slechts 475 znillioen, volksscholen met46900 onderwjzersenonderin 1865 niet meer dan 602 millioen,en klom wjzeressen, en 3,
285000 leerlingen. Van de
eerstin 1870 t0t 1009millioen.Voortsissedert 1000 schoolpl
i
gt
i
ge
kinderen bezoeken in de
1873 de invoer verminderd en de uitvoer toe- geheele Monarchle 571,in deOostenrjksche
genomen.De zeehandel is er uitden aard der landen 590 en in Hongarje 550 de school.
zaak meer van plu tseljken aard.In de 104 D it aantal is in de Boekowina slechtB 131,
XI.
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maar in Vorarlberg 900, in Tyrol 890: in

dagbladen) en we1 662 in hetHoogduitsch,

Salzburg 860, in opper-oostenrjk 830 enz. 195 in het Hong@arsch,107 in hetTzechisch,
Men heeft er 12; kweekseholen voor Onder- 63 in hetItaliaansch,49 in hetPoolsch,en
wjzers en onderwjzeressen.Tot descholen de Overigen in het Croatisch, Slowenisch,
van middelbaar onderwjs behooren er de Serbisch,Roethenisch enz.
hoogere en lagere gymnasia en reaalscholen
De R. Katholieke Kerk heeft in Oosten-

met een 4-of3-jarigen cursus.Men heeft:

rjk 9 aartsbisdommen en 24 bisdommen,en

Oostenrjk. 93 i
11642
GymnasiajOo
Hongarje. 156 1940
stenrjk. 62 883

9398 monniken en orde-geesteljken en 7673
nonnen (in omstreeks 1100 l
tloosters).DeOudKatholieken bezitten er t0t nu t0e (1877)

Re
aa
1
e
l
s
ncho-jHongarje. 40 386l 6655
Men heeft in de Monarchie 10 door den

onderworpen zijn. Het aantalProtestantsche

Aantal.Leera-lLeerlin- in Hongarje 5 aartsbisdommen en 23 bisdomment voorts 24400 wereldljke geesteljken,
ren. gen.

22686
29030
11451
Hongarje. 1
10 130
Oostenrjk. 74 1302 21551

Rea
nal
s
yla
ym-1

slechts3gemeenten,endeGrieksch-lfatholieke
3 metropolitanen, aan welke 10 bisdom men
leeraren bedraagter3582,vanwelkezich3372

Staat bekostigde universiteiten, nameljk te in Hongarje bevinden.Deze laatsten hebben
W eenen, Praag, Graz, Innsbriick,Krakau, eene generale conventiete Budapesth en zjn
Lemberg en Czernowitz in Oostenrjk, en verspreid in 5 kerkeljkedistricten,onderhet
te Budapesth, Klausenburg en Agram in de
Hongaarsche landen.Ellte universiteit bevat
ill den regel4 faculteiten,die der godgeleerdheid,die der regtsgeleerdheid en staatswetenschappen, die der geneeskunde en die der

beheer van even zoo vele superintendenten
gesteld.

der geneeskunde,en aan die te Klauzenburg

Augustus 1830 en regérende sedert den 2den

De staatsregeling der Oostenrjk-llonqaar-

sche M onarcllle heeft dool'de gebeurtenlssen

van 1848 belangrjke wjzigingen ondergaan.
wjsbegeerte.Aan dehoogescholenteLemberg, Het Opperhoofd van den den StaatisdeKeizer
Czernowitz en Agram Ontbreekt de faculteit (thans I'
rans Jp.
$:p# I, geboren den 18den
.

de godgeleerde, terwjl aan laatstgenoemde December1848).Zjn titelis:rKeizerljkeen
eene wjsgeerige,letter-en geschiedkundige, KoninkljkeApostoliseheMajesteit''.Hj is0nalsmede eene wis-en Ratuurkundige faculteit schendbaar en onverantwoordeljk,opperbebestaat.De oudste universiteiten zjn diete velhebbel,van legeren vloot,bevoegd t0thet
Praag(
1348),Krakau(1364)enWeenen(1365), verklaren van 0orlog en hetsluiten vanvrede.
en de jongste die te Klausenburg (1872), Dewetten wordeninzjnnaam uitgevaardigd,
Agram (1874)en Czernowitz(1875).Hetrjkst nadatzj metmedewerkingderVertegenwooraan inkomsten en huljmiddelen isde hooge- diging zjn vastgesteld.In zjn naam wordt
school te W eenen, wier nieuwe sterrewacht

regt gesproken en hj heefthetregtvan 4e-

eene der voortreffeljksteinrigtingen van 0ns nadeverleening,strafverm inderingenamnestle.
werelddeel is. Daarop volgen die van Praag Htjbekleedtden troon volgens regtvan eersten Budapesth. Te zam en telden alde hooge- geboorte.De Keizeren zjn Huisbeljden de
scholen des Rjks in 1876 niet minder dan de R .Katholieke godsdienst.
1048 leeraren en 12268 studenten (te W eenen
Volgens de grondwet zjn de landen van
3809, te Budapesth 2630 en te Praag 1885). zjn rgk t0t2 Staten vereenigd,welke onder
Er zjn 7 technische hoogescholen met 327 dezelfde dynastie staatsregteljk doorsommige
leeraren en 4405 studenten (1876). Tot de gemeenschappeljke aangelegenheden verbonvakscholen behooren de talrjke priestersemi- den zjn,maar voor'toverige afzonderljke
naria, de 8 Luthersche lycéa en de 5 Her- (beperkt-monarchale, representatieve) constivorm de collegiën. Voorts heeftmen een aan- tutiën bezitten.Gemelde gemeenschappeljke
aantalregtsgeleerde en geneeskundigescholen, aangelegenheden zjn: de buitenlandsche zahandels-académiën,zeevaartscholen,landbouw- ken,dekrjgsaangelegenhedenendeinanciéle
scholen, mjnbouwscholen, ambachtsseholen zaken, voor zoover deze betrekking hebben

enz.,alsmede eene acadêmie voor Beeldende Op hetbekosti
gen vangemeenschapyeljkebeKunstenteW eenen,eenedergeljketePraag, langen. Verder handelt men in belde Staten
eene teeken-académie te Graz, conservatoria volgens dezelfde beginselen terzake van han-

voormuziekteW eenenentePraag,eeneRjks del,njverbeid,gangbaremunten,spoorwegen

muziek-académie te Budapesth, Onderschei- en weerbaarheid.Hetregtvan wetgeving 0mdene militaire scholen te W eenen,eenm arine- trentdie gelneenschappeljke aangelegenheden
instituutte Fiume enz.T0tdegeleerdegenoot- is aan delegatiën uit de beide vertegenwoorschappenbehooren erdeKeizerljkeAcadlmie digendeligcham entoevertrouwd.Elkederbeide
van W etenschappen te W eenen, de Konink- delegatiën telt60leden,en zjkomenjaarljks

ljke Hongaarsche AcadémieteBudapesth,de teW eenen OfteBudapesth bjeen.ZjberaadBoheemsche Académie van W etenschappen te slagen afzonderljk en deelen elkanderhunne
Praag,deZuid-slawische Académie te Agram besluiten mede. W anneer eene tot driem aal
en het Genootschap voor W etenschappen te herhaalde schrifteljkeonderhandelinghenniet
Krakau. Men heef'
t er vele en voortreffeljke t0teene schikking brenqt!wordtOverdezaak
verzamelingenvoornatuurljkehistorie,biblio- in eene gezamenljke zlttlng beslist.- Men
theken, muséa van schilderjen, kabinetten heeft in Oostenrjk eene dubbele volksvertevan oudheden enz.Erverschjnen in Oosten- genwoordiging, te weten eene gezamenljke
rjk 866en in Hongarje 325tjdschriften en voor alle landen van het staatsgebied, de
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* Handel, voor Landbouw, voor
Rjksraad,wiens bevoegdheid zich uitstrekt wjs, 4'@01
tot alle oqderwerpen van wetgeving,die de O0rlog,voor Regtsbedeeling en voor Geldzan.Eenafzonderljkeministervertegenwoorregten,gllgten en belangen betreffen,welke ke
van gewlgt zjn vooraldelanden des Rjks digt daarenbovell in den ministerraad de bezonderonderscheid,en eeneafzonderljkever- langenvanGalicië.00kaandezedepartementen
tegenwoordiging voor ieder land,den Land- is eene zelfstandige rekenkamer toegevoegd.
dag.De Rjksraad is zamengesteld uit een In het Hongaarsche staatsgebied zjn 9 k0Huis der Heeren en een Huis van Afgevaar- ninkljkeHongaarseheministersaan hethoofd
digden.Totheteerstebehooren doorregtvan van even zoovele departementen geplaatst;
geboorte de meerderjarige prinsen van den dezezjn datvan Binnenlandsche Zaken,dat
bloede,alsmededemeerderjarigehoofdenvan van Eeredienst el1Onderwjs, datvan Landaanzienljkeadelljkegeslachten, krachtens bouw, Njverheid en Handel,datvan Openhunne waardigheid de aartsbisschoppen en bare W erken en Middelen van Verkeer?dat
vorstbisschoppen, en eindeljk verdiensteljke van Oorlog,dat van Justitie!datvan FlnAnmannen,door den Keizer voorlevenslang be- ciënendeafdeeling voorCroatlsch.slawonische
noemd. Dit Huis telt 190 leden. Het Huis Zaken,die allen geplaatstzjn te Budapesthj
van Afgevaardigden telt 353 leden,die door en eindeljk hetdepartementteW eenen,hetkiezersuitdegrondbezitters,stedon,markten, welk a1s bemiddelend ligchaam staattusschen
Kamers van Koophandel en landgemeenten den Alonarch en de Hongaarsèhe regéring en

den tjd van 6 jaren worden gekozen. tusschen de Hongaarsche en oostenrjksche
op dergeljke wjze a1s het Huis van Afke- afdeelingen van algemeen bestuur. 00k in
vaardigden worden 00k de Landdagen zamen- Hongarjeheeftmen eene rekenkamer.Voorts
gesteld, die daarna besturende commissiën bestaan er,als aan de departementen onder(Gedeputeerde Staten) benoemen.In hetko- worpeneligchamen,een Opperstegezondheidsningrjk Hongarjë isSiebenbiirgengeheelmet raad, een evangelische opperkerlteraad,eene
Hongarjb zamengesmolten, terwjl Croatië- com missie vool'statistiek,eene commissievoor
Slawonië met betrekkinj t0tde eeredienst, hetbehoud van zaken van kunsten van hisonderwjs enregtsbedeellng eenezekere zelf- torise'he gedenkteekens, een raad van toezigt
standigheid bezit.De volksvertegenwoordiging op de spoorwegen,eene com missie voorden
in het oosteljk staatsgebied bestaatdienten- jk,eene voor zeezaken te Triëst, eene voor
gevolge uit den Hongaarschen Rjksdag en de grondbelasting, eene vool*het bestuur der
den Croatisch-slawonischen Landdag.DeHon- staatsschuld,eene voorde loterj,eene voor
gaarsche Rjksdag omvatde vergadering van de tabaksregie, eene voor de muntzaken en
Magnaten en van Vertegenwoordigersq de eene voor depaardenfokkerj.Dergeljke ligeerste bestaat uitgrondbazittende aartsherto- chamen heeftmen desgeljksin Hongarje.
gen,geesteljkewaardigheidbekleedersenmag- Men heeft in Oostenrjk 325 districtscomnaten, en de laatste. uit 410 voor den tjd missarissen en in 37 steden stadsbesturen,die
van 3Jaargekozeneatkevaardigdendercomi- voor een goeden gang der zaken en voor de
taten van Hongarje en Siebenbiirgen en der policie moeten zorgen.Afzonderljkecommisvrjesteden en uit34 afgevaardigden vanden sarissen van policie vindt m en alleen in de
Croatisch-slawonischen Landdag.
7 grootste steden.De belastingenworden door
Degemeenteljke vertegenwoordiging in de daartoe benoem de ambtenaren gdnd.Hett0eOostenrjksche landen is geregeld door de zigt op de middelbare en laqere scholen is
Rjkswet van 5 Maart 1862 en door de ge- toevertrouwd aan de lands-,dlstricts-en gem eenteverordeningen in de verschillende lan- meenteljke schoolbesturen. In Hongarje en
den, terwjl de hoofdsteden en andere groote Siebenbiirgen is het staatsbeheer in handen
steden afzonderljke inrigtingen bezitten.Men van comitaatsbesturen m et een obergespanj
heeft in elke gem eente een gemeenteraad en den vert
egenwoordiger deruitvoerekzde ma/t
een dageljksch bestuur,en aan ditlaatsteis en dus door den Koning benoem d, aan het
de uitvoerende magt toevertrouwd.De comi- hoofd,terwjlhetbestuurgeleid wordtdoor
taten hebben dergeljke besturen,zoodatmen den vicegespan. Men telter 65 com itaten en
ze als gem eenten van hoogeren rang kan be- 29 vrje steden.ln Budapesth vervangtde 0pV00r

schouwen.
perburgemeesterdeplaatsvan denobergespan,
De Staatwordt in naam des Konings door en betgebied der Fiume wordtdoor een k0de ministers en de aan hen ondergeschikte ninkljken gouverneurbestuurd.
ambtenaren bestuqrd. Ten dienste van den
DeregtsbedeelingisinOostenrjkvolkomen
Vorst bestaatereenekabinetskanselarj voor van het staatkundig beheergeseheiden. V0or
de militaire aangelegenheden.VO0r de behar- haar zorgt ter hoggste instantiehetministérie

tiging der gemeenschappeljke aangelegenhe- van Justitieen alsH0fvan CassatiehetH00gden van de beide Staten heeftm en teW eenen

geregtshofteW eènen.Voordetweedeinstantie

tm en 9 Hoven en voorde eersteinstantie
3 departementen, nameljk dat van het Kei- heet'
zerljk Huis en Buitenlandsche Zaken, dat 62 regtbanken,juxy's voor politieke en drukvan O0rl0g en dat der Rjksfnanciën. Het pers-overtredingen, en 907 kantongeregten.

toezigt op de uitgaven w ordtergehouden door Voorts he,eftmen er nog handels-enmilltaire
eene Rekenkamer.Ten behoeve van hetO0s- regtbanken enz.?alsm edevoor coniicten eene

tenrjkschestaatsgebiedbevinden zichteW ee- regtbank van bestuurteW eenen.InHongarje
nen 7 departementen,nameljk voor Binnen- en Siebenbiirgen heeftmen een Hoogen Raad
landsche Zaken, voor Eeredienst en Onder- te Budapesth a1s hoogete instantie met een
22*
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Hooggeregtshofen een H0fvan Caqsatie,ge- best
aatalgemeeneweergligt,doch men heeft
regtshoven aldaar en te Maros Vasarhely a1s er eene betrekkeljk gerlngeligtingvan95474
tweede instantie,86 regtbanken,374 kanton- man (54541 in Oostenrjk en 40933 in H0n-

geregtenen 10jury's.
garje)tenbehoevevan hetstaandeleger.De
Metbetrekkingt0tdegeldeljkeaangelegen- dienstpligt duurt er 12 jaar: 3 Jaar in het
heden moetmen volgensde regeling van 1867 leger, 7 jaar in de reserve en2 Jaarin de
onderscheid maken tusschen de gemeenschap- landweer, en neemtmet het20ste levenslaar
peljke geldzakenderbeidedeelen en degeld- een aanvang.Men kan metzjn 17dejaarals
zakenvan iederdeelin hetbjzonder.Volgens vrjwilliger dienst nemen.Van hen,dieniet
het budget van 1877 bedragen de eersten in

in de ligting vallen,dient een klein gedeelte

uitgaven ruim 11; millioen oostenrjksche (9500 man)gedurende 10 jaar in de plaatsgulden, en die van Oostenrjk afzonderljk vervangende reserve,terwjldeoverigenaanvolgens het budget van 1876 ruim 403,

stonds t0t de landweer overgaan.D e sterkte

dievan Hongarjebjna 233millioen oosten- van het leger isdoor de wetvan 5December
rjksche gulden, terwjl de inkomsten voor 1868 gebragt Op 8000 e11 met de landweer op
Oostenrjk Omstreeks 30 en voor Hongarje ruim 1 millioen man. Ten behoeve van het
omstreeks 8 millioen lager geraamd werden, militair bestuur is hetland in districten veren de begrooting van Croatië-slawoniëzoowel deeld.T0tde belangrjkste vestingen behooaan inkomsten als aan uitgaven ruim 3 mil- ren er: Linz! Olmiitz, Krakau? Komorn,
libenbeliep.Degezamenljkestaatsschuldder Kronstadt, Temeswâr, Peterwardein en de
Oostenrjk-llongaarsche Monarchie bedroeg oorlogshaven P0la. De m arine telde in den
bji het einde van 1875 ruim 3766 millioen aanvang van dit jaar (1877)a1sgepantserde
gulden, waaronder begrepen is de loopende
schuld (papieren geld) van 3441/: millioen.
De Hongaarsche regéring heeft sedert hare
zelfstandigheid eene schuld aangegaan van 630
millioen4het overige is ten laste van de O0s-

tenrjksche gewesten.Intusschen verschaFen
de Hongaarsche-landen voor renteen aiossing
der vöo'r 1868 gemaakte schulden jaarljks
eeno bjdrage van 301
/: millioen,waaronder
yjua 12 millioen in klinkende munt.
De belangen der volksgezondheid worden
er met jver behartigd.In ieder Kroonland
heeftmen een gezondheidsraad.In de geheele

schepen 8 kazematschepen en 3 pantserfregattentte zam en m et 158 stukken en 4350
man, - voorts een aantal ongepantserde

stoomschepen,nameljk:2fregatten,4gedekte

korvetten,4 gladdek-korvetten,9 kanonneerbooten,2 raderbooten en 2 aviso's,tezam en
met145 stukken en 4383 man,- vervolgens
eene torpedoboot, 3 zeiltransportbrikken, 8
hulken,een stoomsleper en 5 tenders.Op de

Donau bevinden zich wjders2 monitorsmet
4 stukken en 88 man.Demarinesoldatenstaan

3jaarin actieve diensten 7jaarin reserve.
Hetkleine rjkswapeniseenzwarte,twee-

Monarchiezjn 6660 artsenen4375heelmees- koppige en 00k dubbelgekroonde adelaarmet
ters, 1500 militaire artsen,500 veeartsen en

Q0000 vroedvrouwen.Jaarljks wordt de koepok-inenting er toegepast op m eer dan een
millioen kinderen.Er zjn 530 ziekenhuizen,
die bj gebrek aan eigen fonf
ls(1oor den Staat
ondersteund worden; daarin vinden Jaarljks
gemiddeld 270000 zieken eene wtjkplaats.Er
zjn 20 openbare en 8 particuliere krankzin-

uitgespreide vleugels,gouden snavels,roode
tongen en gouden klaauwen, in den regter

poothet rjkszwaard en den gouden schepter
en in den linker den gouden rjksappel houdend,terwjlboven de beide koppen deKeizerskroon zweeft.Op de borstvandenadelaar

ziet men het Keizerljk geslachtswapen op 3
schilden,nameljk regts den opstaanden,r00-

nigengestichten m et 8800 verpleegden, den,gekroonden leeuw van Habsburg op een
voorts 1000 anderearm en- zieken-en verple- gouden veld, links een rooden opstaanden
gingshuizen,gedeelteljk door gemeenten,ge- balk en 3 zilveren adelaars boven elkander

deelteljk doorden Staatondersteund.Boven- 01!een gouden veld (Lotharinyen)enin het
dien heeft men in de steden en Op het land m ldden op een rood veld een zllveren dwar8om streeks 8000 armeninrigtingen, waardoor balk (Oostenrjk), terwjl dit familiewapen
Jaarljksongeveer300000behoeftigengeholpen omhangen is van verschillende ridderorden.
worden.O0k zjninOostenrjk14kraamzalen, Hetmiddenste wapendraagtop deuitgespreide
waar13000personenJaarljkseenOnderkomen vleugels en den staartdesadelaarselfwapenvinden! 9 vondelingshuizen,m et 13500 kin- schilden der Oostenrjksche gewesten. Het
deren ln de inrigtingen zelve,terwjl40000 groote wapen draagtophetgoudenhoofdschild
elders verpleegd w orden,9doofstomm en-insti- den Keizerljken adelaar,en dezeheeftopde
tuten met 900 doofstommen en 8 blinden-in- borst een 2-maal loodregt en evenvaak horistituten met356blinden.Eindeljk heeftmen zontaalverdeeld schild met9 afdeelingen,die
er t0t gerief van minvermogenden weduwen- w ederom in Onderscheidene velden verdeeld

en weezenkassen,verzekeringsmaatschappjen zjn,welkedewapensvanhetKeizerljkHuis,
tegen brand,hagelslag,veeverlies,- voorts van de provinciën enz.bevatten.Hetschildis
m et de Keizerskroon gedekt en m et riddergaarkeukens,soep-inrigtingen,asylen enz.
Dekrjgsmagtbestaateruit3bestanddeelen, orden om hangen en w ordt gehouden door 2
nameljk een staand legeronderhetgemeen- gouden, zwart gevleugelde griëoenen m et

schappeljk ministérievan OOrl0g,deOostenrjkschelandweeren deHongaarschelandweer
(H0nvéd),ieder onder hetdepartement van
O0rl0g in de betrekkeljke staatshelft. Er

roode tongenenzwartehalzen.Derdkskleuren
zjn zwarten geel.Devlag isverdeeld:het
éénegedeelte bevatdeoostenrjkschekleuren
rood en wit en het andere de H ongu rsche
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rokken,waarna de Avaren,een Tartaarsche
driekleur,terwjlin hetmidden hetresternde t
wapen van het oostenrjksche Huls is ge- volksstam ,erzich vestigden.DeEnnssaheidde
plaatst.Erzi
jn in oostenrjk 8ridderorden, hun gebied van dat der Bejeren, met wie
nameljk die van het Gulden Vlies, dool- zj aanhoudend 00r10g voerden,totdatzjmet
en een bondgenootschap sloten, toen hun
hertog Phill
psvan Bourgondiëden lodenJa- hher
tog Tltassilo in 785 in verzetkwam tegen

nuark 1431 ingesteld,dehoogsteOrde,welke

alleen aan souvereinen en aan de hoogste Karel de Groote.Om hen deswegete strafenj
w aardigheidsbekleeders der K erk gegeven t
rok laatstgenoemde in 791 tegen hen ()4,
w ordt, - de sterrekruisorde, gesticht den maar moest wegens herhaalde oproerigheld
d
zden Februarj 1688,dool-de Keizerin aan er Saksers aftrekken en het verdere beleid
dames uit den hoogen adel verleend,- de van dien oorlog aan zjn zoon Pi
pqn overmilitaire Maria Theresia-orde,ingesteld den laten.Deze dreefde Avaren overhetW iener
12dOtz December 1758,met 3 klassen,- de W ald terug en voegde het land tusschen de

Koninkljke Hongaarsche Orde van St.Sté- Enns en de Raab bj het Frankische rjk
phanus,desgeljksmet3kiassen,- deLeo- (796). De dood van Lodewgk de Dyifdcàdr
oldsorde,alsonderseheiding voor verdienste- gafaanleiding t0teen nieuwen opstand#daar

ljkeen geleerdemannen,ook met3klassen, Swatoploek, vorst van Moravië, daarop een
de orde der llzeren K1-oon,- deFranz- invaldeed in de Oosteljke marlten van het
Joseph-orde, - en het Elisabeth-rheresia- Duitscherjk.W é1overleedweldraStvatoploek,
Stiftskruis,terwjlerdaarenboven nOgandere maar gevaarljker vjand dan deze werden
burgerljke,geesteljke en militaireeereteeke- de Hongaren ot'Magyaren,a1s bondgenooten
nen bestaan.
tegen de Moraviërs door Arnul
f te hulp geArele landen derhedendaagsche Oostenrjk- roepen.Na hetoverljden van dezen trokken
Hongaarsche Monarchie, in overouden tjd zj op en bragten in 907 graafLuitpold nan
door de Kelten bewoond, vormden in de pdk
l
ierezleene geduchtenederlaag t0e,zoodat
eerste eeuwen onzer tjdrekening ten zuiden zj de oosteljke grenzenvan hlln rtjk t0taan
.

van de Donau de R om einsche provinciën de Enns konden uitbreiden. Eerst na hunne
Raetië, Noricum , Pannonië en lllyricum- nederlaag op hetLechfeld (955)namenhunne
Dalmatia,terwjlten noorden van deze rivier invallen in Dtlitschland een einde.De Dait-

deMarcomannnen en Quaden gevestigdwaren. sehersdronyenwederoverdeEnnsenvestigden
Raetië,behalve gedeelten van Zwitserland en zich aan baldezjdenvandezerivier!ditgebied
Bejeren het noordeljk gedeelte van Tyrol alsBejerscheOostmark aan hetRjk toevoeOmvattend, werd in het jaar 15 vôôrChr. gende.Deze grenslanden met eeneuitgebreiddoor de stiefzonen van A u-qustlt.%veroverd en heid van 318 EElgeogr.mjlkwamen in 983
in een wingewest hersehapen? m aar door onderhetbeheervangraafLeopold (Luitpold)
DloeletianIqs bj Italië gevoegd.Noricum was uit het geslacht der Babenbergers, hetwelk
in 48 vöôr Cllr.een koningrjk,maarwerd alzoo het bewind over Oostenrjk verkreeg
in 16 vöôr Chr. dool
- den proconsul van en hetbehield t0taan zjnuitstervenin 1246.
Illyrië t0t onderwerping gebragt, Onder den Leopold trok het eerst op tegen Hongarje,
naam van Regnum Noricum in eene Romein- veroverde de grensvesting Mölk,strektezjn

sche provincie veranderd en door Dioeletianus gebied uit t0t aan het W iener W ald,m aar
in 2 deelen,N.ripense en N.mediterraneum , stierf reeds in 994.Onderzjnzoon Hendrik
gesplitst.Pannonlë werd eerstna 3 oorlogen de Sterke vindt men den naam Oostenrjk
ln hetJaar 10 vöör Chr.een Romeinsch land voor de eerste maalin een giftbriet'vermeld.
en door Dlocletianus in 4 provinciën verdeeld, Hj werd opgevolgd doorzjnbroederAdalbert.
en in 59 vöör Chr.was na een langen strjd die de landen t0t aan de Leitha en de March

o0k Illyrië(laterDalmatiëgenoemd)t0tonderwerping gebragt. Bj de scheuring van het
RomeinscheRjk (395naChr.)vielen Raetië,
Noricum en Pannonië ten deelaan hetMrestRomeinsche Rjk, terwjl Illyrië onder de
beide keizerrtlken verdeeld werd,maar eer-

toevoegde aan zjn bezit en derhalvealsde
eigenljke stichter van Oostenrjk mag worden

hoofdstadqhet vervielechterna den dood van

Z0r Headrr
ik f7'r van zi
J-no landen beroofd.

beschouwd. De gewesten ten opsten van het
'W ieller W ald w erden nu door D uitschekoln-

nisten in bezitgenomen,en zjn zoon Ernst
(1056- 1075) was een dapper strjder tegen
lang in handen viel van Alaeik,koning der de Hongaren,zoodathj van den Keizereen
svest-Gothen. Nadat laatstgenoemden uaar vrjheidsbrief verkreeg, maar op het slagGallië en Spanje getrokken waren,stichtten veld aan de Unstrut (9Julj 1075)den helde Hunnen onder Attila in de laagvlakte van dendood stierf. Zjn opvolger Leopold 11 de
de Donau een magtig rjk met Tokai als Sc/zppzàe werd door den hem vjandigen keizijn stichter (453) weder in zjne voormalige Deze wtlrden geschonken aan W ratislaus 11,

deelen, daar de volkeren, vroeger door de hertog van Bohemen die ze echter weldra
Hunnen onderworpen, nu hunne zelfstandig- aan den voormaligen bezitterternggaf.Daarna
heid herkregen.Toen h0tmagtigste van deze, beklom Leopold III de ./
feilk:(1006-1136)
nameljk dat der Oost-Gothen, zich in 489 den troolz, bouwde een kasteelop den Leonaar Italië begaf, nam Justinianus, keizer poldsberg bj W eenenenstichtteofbegiftigde

van het Oost-Romeinsche Rjk,hetgrootste vele kloosters. Zjn Opvolger Leopold .
fT''
,

gedeelte dier landen in bezit)doch gaf ver- wegensOnbekende redenen de M ildegenaamd,
volgens Noricum en Pannoni'
d qrijs aan de regeerde korten ttjd,maarverkreeq hetherLongobarden, die echter reeds ln 568 ver- togdom Bejeren.Op hem volgde zkn broeder
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Hdnrielt e
Tczrp-l-gp/f (1142-1177), die aan
den tweeden Kruistogt deel nam , maar in

alzIo
ohetontstaanvan een vrjenburqerstand.
n D uitschland was inmiddels ln 1273
een bloedigen strjd hetonderspitmoestdel- Rudol
f van A'
c?l
dùsl
r.
ç tot koning gekozen.
ven voor de Hongaren. Keizer Frederik 1
ontnam hem Bejeren en schonk het aan
Hendrik de .
lge.
l
zzp,doch den liden September
1156 kwam eene overeenkomst t0t stand,

Faarbj Bejeren wederom ten deelvielaan
de Wel
fen,terwjlhetmarkgraafschapOostenrjk (950 1 geogr.mjl)t0teen hertogdom
verheven werd. Leopold F , een zoon van

Leopold IV en de .
lldzl
pdzczl:geheeten,ontving nu de heerschapptj(1177 ln 1794)?trok

uitten Derden Kruistogt,nam koningRIel
tard

Deze riep in 1274 den Rjksdag bjeen te
Niirnberg, doch Ottokar weigerde hetj den

naarzjnezienswjzeonwettiggekozenKoning
te erkennen,terwjlhj evenmin de Oostenrjksche landen als vervallen leenen wilde
teruggeven.Hj werd deswegeindenrjksban
gedaan, en Rudolf viel met een legel'in
oostenrjk en noodzaakte door decapltulatie
van W eenen zjn tegenstandert0tden vrede
en t0t het afstaan van Oostenrjk,Stiermarken,Carinthië en Krain.NadatvoortsOttokar,

Zevzpe
.pF
lcrfbj diensterugkeeruithetOosten opnieuw tegen hem Opgestaan, in 1278 op

gevangen en leverde hem uit aan keizer het Marchfeld den slag en hetleven verloren
llendrik FZ Zjn zoon Frederik deKatholieke had, bel
eende Rudol
f den z7sten December

(1164- 1198) overleed Op den tert
lgtogtpit 1282 zjne eigene zonen Albreeht en R'
adol
f
Palaestina en liet den troon achteraan zjn met Oostenrjk,Stiermarken en Krain (1062
broeder Leopold V1,laterde Roemr%
jkege- L geogr.mjl)en legde daardoorden grondnoemd. Deze nam deel aan den Vierden slag vool, de magt van het Huis van HabsKruistogt, bragt den Vrede van S.Germano ùlr-ç. Carinthië gaf hj in 1216 aan graaf
udolf in 1283
(1230) t0t stand, Pn overleed aldaar nadat Meinltard rczl Tyrol.Nadat R'
hj zjn rjk in een bloejenden toestand het hem toegewezen deel aan zjn broeder
had gebragt.Zjn zoon en opvolgerFrederik Albreel
tt I (1282- 1308) had afgestaan,hield
deStrl
jdbare(1230- 1346)werdin 1236 doo1
* deze met kracht de teugels van het bewind
Frederik 11 vervallen verklaard van zjne in handen,bekretlnde zich weinig om vroeger
heerschappj,doch herkreeg ze in 1239,Hj verleende voorregten en onderdruktemet gestreed in 1241 dapper tegen de Mongolen,en weld iederevolksbeweging.Hj voerdevoorts
sneuvelde den 15den Junj 1246in den strjd een voorspoedigen 0orlog tegen den bisschop
tegen Bela van Hongartje.Methem nam de van Salzburg en wist Hongarje aan zich te
dynastie der Babenbergers een einde.Nazjn verbinden door afte zien van de in 1272 gedood ontstonden op ztjn gebied verregaande maakte veroveringen. Daarentegen mislukten
verwarringen.KeizerI'
rederLk 11 nam Oosten- zjne plannen Om zich meestertemaken van
rjk en Stiermarken alsvervallen Rjksleenen Holland, Zeeland,Thiiringen,Zw itserland en
in bezit en benoemde graafOtto'
PJS Ebersteén Bohemen.Ditlaatsteechterschonk hj,nadat
t0t rjksbestuurder, - later hertog Otto rtzzl koning W enzel III in 1306 door sluipmoord
Beqeren en toen M einhard von Gôz
e.
ztotstad- gedood was, als een vervallen rjksleen aan
houder. Ten tjde evenwel van het schjn- zjn zoon R'
udolf, die echter reeds in het
koningschap van graaf Vrillem '
/lcs Holland daarop volgende Jaar overleed. 00k Albreoh,t
benoemde paus Innoeentius fF, de bittere

werd vermoord in 1308 en opgevolgd door

vjand der Hohenstaltfen,markgraaf Herman Frederik III de Sehooneen Leopold de 20:-van Z tz#dzl,den tweedengemaalvan GeertrIbld, rùke. Na den doodvan laatstgemelde (13e6)
eene nicht van Ikederik de SfrYt
fùcr:) t0t bleef Ib'ederik aan het bewind t0t 1330.Op
hertog van Oostenrjk (1248)t doch deze hem volgde wederom een zoon vanAlbrechtT,
overleed reeds in 1250,terwjlhetland be- nameljk Albveat de '
cï/z: of de Lamme
dreigd w erd door een nieuw en inval der (1330- 1358), die tegeljk met zjn broeder
Ot
t
o
i
n
1335
be
l
ee
nd
werd met een groot
Hongaren.Dedageljksche onzekerheid bragt
weldra de Oostenrjksche Standen tot de gedeelte van Tyrol,waarva'
n zj laterevenovertuiging, dat het land behoefte had aan welafstand deden.Rndolf IV (1358- 1865)
een krachtigen monarch.Zj kwamen in 1251 droeg den naam van de S/ic/z/drt daar hj
te Triibensee bj Tulln bjeen en verkozen de universiteit te 'W eenen en meer andere
Ottokar,een zoon van den koning van B0- inrigtingen doed verrjzen,herkreeg Tyrol,
hemen, t0t hertog. Deze hield weldr: zjn alsook Fxeiburg en hetgraafschap Feldklrch ,
intogt in Aveenen en trad in het huweljk en liet!kinderloosoverljdend,hetrjk achter
met Mavgaretha, de zuster van den laatsten aan zjne zonen Albreeht Jff (1365- 1395),
vorst uit hetgeslacht der Babenberyers.Door die het'eigenljke Oostenrjk,en Leopold III
hetoverljden zjns vaders (1253)kwam hj (6365-1386),diehetoverigeverkreeg.Nadat
in hetbezitvan Bohemen en Moravië,moest deze laatstt
,na talrtjke Oorlogen metVenetië,
w e1 is Waar ill 1254 door den invloed van

Carrara, de Zwitsers enz. in 1386 op het

den PausStierlnarken aan Hongarge afstaan,
maar heroverde hetin 1260 door zgne zegepraal biJ Kroissenbrunn aan de March. Tn
1269 Ontving htl voorts door erfmaking Ca-

slagveld bj Sempat
!h gesneuveld was, bestuurde AlbreolttI11 lletrjk voordiensminderjarige zonen en verdedigde hetmet kracht
tegen dewederspannige vasallen.Hjwerdoprinthië en Krain, en ontrukte in 1272 aan gevolgd door zjn zoon Albrecht1TZ(1395-

de Hongaren Preszbtlrg en het land t0t 1404).Gedurende den togt van dezen naar
aan de W aag. Deze magtige Vorst bevor het Heilige land, waar ht'
lzooveel avonturen
derde de welvaart des lands en der stedcn, ontnloette, dat hj ltet '
#f'
pzl#er der W ereld
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ge
oen
md
we(
rvdo,or
oanltstdoonode
b
inn
land
r n er onlusten in het burg (1491)a1sopvolgererkennenjindienhj

roofridders) en aan
de grenzen.Zjn zoon AlbreehtV stond t0t
1411 onder devoogdj van zjneneven Wilhelm en Leopold 1Truitdeljn Stiermarken,

zondermanneljkenakomelingenoverleed.ook
had hj in 1492 aan (le Turken bj Villach

een betertjdperk aanbreken.Alsschoonzoon
van Sqqismnnd rlzlLuemburgwerdhj de0pvoljervan dezeninMoravië,BohemenenH0n#31'
Peen opden Duitschenkoningstroon (1438),
maar overleed reeds in 1439 gedtlrendezjn
terugkeervan eenveldtogtinTurkje.Zjnlater

aan ZI
ppus. W é1 mislukte het
J11 Z00n Pltili

eerstondervoogdjvan AlbreehtVI,endaarna
onder die van dell broeder van dezen,I'reArïk F (als Duitseh koning(1440-1493)I'
rederik 1114.DoorhetOverljdenvanW ladislaus
en van zjn broederAlbreeltt(1463)verkreeg

het uitzigt op het bezitvan Spanle,terwjl

maar aAnvaardde toen het bewind en deed

geboren zoon W ladislans Tots/Azlfzz?v.: kwam

eenegeduchtenederlaagtoegebragt.Toenvoorts

Mazimiliaandenoostenrjkschentroonbeklom,
liet hj
het bestuur der Nederlanden over
@@

hem , aan het oostenrjksche Huis de Keurvorsteljke of de Koninkljke waardigheid te
bezorgen?maar hj breidde toch zjn gezag
aanmerkeljk uit.Hj verkreeg in de eerste
plaats Bourgondië en de Nederlanden.Dedood

van Isabella rtzzl Castélië (1504)ogende hem

hem tevens onderscheidene grensdistricten ten
deelvielen.D00reenuitmtlntendbinnenlandsch

bestt
lurzorgde hj voordeinvoering enhand-

having van wetten, voor de verpleging van
Frederék het geheele aartshertogdom Oosten- behoeftigen en voo1*de bevordering van kunst

rjk,maarhj deed vrtlchteloozepogingenom
dekoningrjken van Wladiulausteverwerven;
hj moest Georg Podiebrad in Bohemen en
Mattltias Otvrzps.
: in Hongartjeals koningen
erkennen,en laatstgenoemde verdreefhem in
1485 zelfsuitW eenen.Na langdurigeOorlogen

en wetenschap,- ja,hj waaktez00jverig

voor de belangen deruniversiteitte W eenen,
dathetaantal studenten ert0t7000klom.Het
humanismus vond er onder de hoede van den

Keizeren van zjnkanselierM atthaeusZtxsgj
later kardinaalen aartsbisschop van Salzburg,

deed hj in 1474 afstand vanzjneaanspraken een vruchtbaren bodem ,enaan dehoogeschool
op Zwitserland.Rooverbenden en troepen van der hgofdstadwarentlitstekendemannenwerkontevredenenteisterden zjn rtjk,en deze,aan zaam.Hj overleed den llden Januarj 1519
wier hoofd zich Ulrieh .'szizwdr bevond,be- en werdin hetrjk en in de erianden opgenoem den in 1451 een V oorloopig Bew ind en volgd t
logr zjn kleinzoon Karel V. Deze
verklaarden zich onafhankeljk.ToenI'
rederik, schonk reeds in 1521 gemelde erianden aan
diezich inTtaliëbevond,jlingsterugkeerde, zjn broederFerdinand,denstiehterderDuitwa
shjin1452teNetlstadt,waarhjslechts sehe ljn van het Huis Habsbnvg.Fdrtfizllld
eenige honderden ruitersterbeschikklng had, moest een reweldi
gen strjd voeren tegen
in gevaar van in handen der Opstandelingelz de Turken,:Ie, aangevoerd door Soliman de
te vallen,die een aanzienljk legervôôrde Grctlf:jzich van de landen aan den benedenwallen bjeen trokken,zoodathj vredoslf
lot 100p van de Donau wilden m eester maken.
en denJeugdigen W ladisla'
ltst
litleverde.Toen Nadat zj Semlin,Belgrado en Peterwardein
deze overleden was,bragthj eeneovereen- ingenomen hadden, overwonnen zj in den
komst t0t stand met zjn broeder Albreeht, slag btjMohâcs(G9 Augustus1526)de H0nvolgenswelke hj hetland beneden,Albreeht garen enhun zocjarigenkoningLodewî
j
,k.H0ehet land boven de Enns en hun broeder &- welBohemen en Honyarje nu aan Ikrdinand

gismund een derde der inkomsten des Rtjks mûesten ten deelvallen,verkreeg dezealleen
zûtlontvangen.H et land bleefeehter inonrust het eerste, daar Johann Zapolyat w oiwode
en ellende; zelfs werd I'rederik in den H0f- van Siebenbtirgen,t0tkoning van Hongarje
burgt te W eenen door oproerlingen onderaan- uitgeroepen werd. Daar deze zich te zwak
voering van Albreeltt belegerd,zoodathtlaan gevoelde,om zich in hetbezitvan den troon

dezen tegen eenJaargeldvan4000goudguldens te handhaven, riep hj de hulp in van Solihet geheele rtjk moest afstaan.Daar de toe- man,die hem na fle verovering van Btldapesth
stand des volks niet verbeterdt,tverbonden als schatpligtig Vorst toegang versc,hafte t0t
zich nu de ontevredenen metFrederik tegen, den H ongaarsehen K oningsburgt.DeHabsburAlbrecht,doch deze laatste overleed in 1453, ger Vorst behield dus enkel den koningstitel
waarna I'
rederik n0g 30Jaren reqeerdeen al en eenige landen in het westen en noorden

de Habsbnrgsche landen alhtexllet aan zgn des rjks. Soliman vond het einde van zjne
zoon Mazimiliaan I (1493- 1519),diereeds overwinningen vôôr de wallen van W eenen,
in 1486 t0tRoomsch Koning gekozen was.

Met M aœimlliaan 1 beginteen nietlw tjdpexltin de geschiedenisvanoostenrgk?want
doorzjnebetrel
tking t0tde Nederlanden (hj
huw de met M aria van ./pvr.gozl#ïFlen Spanle?
alsmedet0tBohemel
zenHongarje,verhiefhj

waar de dappere bezetting hem noodzaakte,
hetbeleg op te breken. Daar eene latere p0-

ging Om zich van Oostenrjk meestertemaken

door de uitstekende verdediging van Gûnz

verjdeld werd,kwam in 1533 een vrede van
de Oostenrjkers met de Turken t0t stand,
het Duitsche vorstendom t0t den rang eeller waarbjaanFerdinand hetbezitzjnerlanden
wereldheerschappj. Reeds in 1490 had hj en steden gewaarborgd werd.op nieuw verlauweren behaald in Hongarje,en wastoen klaarde Soliman in 1541,nadathj Yenetië
onderhetgejuichderbevolkingbinnenW eenen getuehtigd had,aan oostenrjk den oorlog,
h in 1517 kw am w edereenvredet0tstand,
getrokken,waar hj zich van den burgthad doe'
meester genaaakt. W ladisla'
lts, koning van waarbi
j aan Ferdinand tegen eeneJaarljksehe
Hongarje)moesthem bjdenVredevanPresz- betaling van 30000 ducaten hetbezitvanH on-
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garje werd toegekend.Toch bleven de ge- Stiermarken, Carinthië en Krain, daar hj

vechten en strooptogten der Turken aanhot
l- doorgewel
ddadiqe maatregelen:totqrootgeden, hoewel er in 1562 wederom een vrede noegen der Curle, binnen welnige Jaren het

gesloten werd,waarbj IkrdLnandafstanddeed grootste gedeelte zjneronderdanen in R.Kavan Siebenbiirgen. Toen heerschten hier en tholieken herschiep.00k in Hongarje z0u
in Hongarje dewetteloosheidenhetvuistregt. eenedergeljkereactiet0tstand gebragtworIn het binnenland had Ikrdinand gedurig den;doch dââr trad Stqfanu Wocdkly, de
met burgeroorlog te worstelen;reeds ln 1515 aanzienljkste magnaat van Siebenbi
irgen en
hadden de boeren in Stiermarken,Carinthië tevensgrondbezitterin Hongarje,alsstrjder
en Krain tegen de adelljke grondbezitters op voordegodsdienstigeennationalevrjheid.
zamengespannen, en in 1525 barstte in Salz- W eldra zag hj zich geschraagd doorden adel
kammerguteen openbareopstanduit,waarbj en desteden,en daarhj zich 0ok den steun
de boeren een legervan Ferdinandversloegen. der Turken wistte bezorgen,ruimde de KeiHoewel de oproerige bewegingen zich over zerljke veldheerBasta hetland,hetwelk op
hetgeheelelanduitbreidden,werdenzj spoe- deze wjzeaan den Keizerontviel.ToenOntdig gedempt, en Ikrdinand zorgde, dat de waaktebj 'sKeizersbroedersdebegeerteOm
boeren in zjneStatenzachterwerden behan- hem van den troon te stooten, en daardoor
deld dan elders.O0k washj jegensdeHer- kwam na langdurige onderhandelingen het

vorming verdraagzamerdanzjnbroederKarel. verdrag van Lieben (25 Junj1608)t0tstand,
Voorts verbeterde hj de regtbedeeling en de waardoor M atthias Hongarje (voor zoover
toestand dergilden, en vaardigde wetten uit het niet aan anderen behoorde), Oostenrjk
tegen de weelde in kleedj,tegen den woeker en M oravië verkreeg, alsmede de belofte van
enz.Hj overleed den 25stenJulj 1564,nadat opvolginginBohemen.Tevenswerddezo-jarige
hj zjne landen onder zjne zonen Op zulk vrede metdeTurkenbevestigd,w aardoordeze
eene wjze verdeeld had, dat Mazimiliaan eene aanzienljke geldsom en de veroverde
oostenrjk,Bohemen en Hongarje.- Ferdi- vestingen verwierven.Rudolfoverleed naz00
nand Tyrol,- en Karel Stiermarl
ken,Carin- groote vernederingen op den zosten Januarj
thië,Krain en Görz verkreeg.

1612, waarna M atthias t0t Duitsch keizer

Maœimiliaan(1564-1576,alsDuitschkeizer gekozen werd. Door het goedkeuren der
M aœimiliaan,II)helde uitstaatkunde overt0t schennis van een door koning Rudolfaan B0hetProtestantismtls.Hjhadnameljkgerekend hemenverleendenmajesteitsbriefveroorzaakte
op het bezit van Milaan ofvan de Nederlan- hjeen oproerte Praag en hierdoorden Derden,doch daar hem geen van beide ten deel tigjarigen oorlog,waarnahjdenQostenMaart
viel,sloothj zich aan bj de Protestantsche 1619 overleed.Hj was de laatste van de
Vorsten. 0m t0t Keizer te worden gekozen oudere Oostenvjl
tsche 1jn en werd opgevolgd
(1562),deed hj zooweltoezeggingen aan de dooreen telg van deStiermarkensche.DezeR.Katholieke Keurvorsten alsaan de Protes- Ferdinand 11 - reeds in 1617 met de B0tantsche.HjvernieuwdedenvredemetSelim 11 heemsehe en in 161.
8 met de Honçaarsche

van Turkje,zoodatHongartjevan deinvallen Kroon beqiftigd,werdin 1619 totkelzergevan die zjde verschoond bleef. In zjn tjd ltozen.Hj verkeerde intusschen inzeermoep-ebreidde de Hervorming zieh uit en ontw ik- ljke Omstandigheden,wantde Oostenrjksche
kelde zich de w etengchap met ongem eene Standen maakten bezwaartegen hem alstroonkracht. Hj overleed den llden October 1576 opvolger en de Bohemers verklaarden hem
en werd opgevolgd door zjn oudsten zoon vervallen van zjne koninkljke waardigheid
Rudol
f 11 (1576-1612),reeds in 1572 t0t en kozen in zjne plaatsI'
rederik F van de
koning van Hongarje en in 1575 totkoning Pfalz. T0t twçem aal toe drongen de Bokevan Bohemen enDuitschkeizergekozen.Zjne mers onder het bevelvan Thurn in Oostenbroeders werden op andere wjzen schadeloos rjk dooren sloegen hetbeleg vôôr sveenen,
gesteld.Rwdov verzette zich metongemeenen en voor de oosteljkegewesten wasa?ethlen

jv
er tegen de Hervorminr,daarbj terzjde Gabor, sedert 1613 vorst van Siebenbirgen,
gestaan door de R.Katholleke priesters,aan
wier hoofd zich M elehior AWI:.
:Jbevond, een
m an, die, van Protestantsche ouders afstammend, maar reeds vroeg door de Jezuïeten
tot de Moederkerk teruggebragt,a1sofficiaal
van den bisschop van Passau en later a1s
bisschop van W eenen de verordeningen tegen
de H ervormden metde grootste gestrengheid

door zjn bondgenootschap met de Turken

een gevaarljk vjand,toen de Overwinning
bj den Witten Berg (8 November 1620)den
Keizer uit alzt
jne nooden redde.Bohemen
werd ten Onder gebragtjde Oostenrjksche

Standen werden gedwongen hem te huldigen,
en naar het voorbeeld van het Boheemsche

Hervormingspatent van 31 Julj 1627, dat
handhaafde. In dien hagcheljken toestand alle andersdenkenden uithetKoningrjk versloten in 1603 deProtestantsche Standen van bande, werd in de overige Oostenrjksche
Oostenrjk ûnder de leiding van den Calvi- landen alles aangewend om de nieuw e leer
nistischen vrjheer Erasmus rop. Tschernembl uit te roejen. W élbarstte bj die geweldige
een verbond t0tbescherming van hunne gods- bekeeri
ngsmaatregelen hier en daar een ogdienstigeen staatkundiqe vrjheid,waarna in roer uit,bjv.in Meivan 1625 onder de 1e1-

1605 ook de R.Katholleke Starden zich aaneensloten.N0g verderginyI'
erdinand,dezoon
van aartshertog Karelen ln1596opl8jarigen
leeftjd aan hd hoofd der zaken geplaatst in

ding van Stephan Fltddl.>r, m aar hetw erd
p0k telkens door overm agt van troepen op

eenebloedige wjzegedempt.Tn de oosteljke
landen werd voorts het gevaar afgewend
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door een verdrag met de Turken (1627)en bj den Vrede van Karlowitz werd geheel
door den dood van Bdltlen Gabor. Onder Siebenbûrgen en al het land tusschen de
zïerdinand Jf: (1637--1657), den opvolger Donau en de Theisz, met uitzondering van
van den voorgaande,Tierden deOosterjksche het banaat van Temesvar? aan oostenrjk
landen en vooralBohemen vaeer en meer het afgestaan.--NadatLeopold ln 1665 Tyrolaan
tooneel van een vervvoestenden oorlog,en in zjne landen had toegevoegd, wilde hj in
1645 verschenen de Z<veedsche troepen Onder 1700 na den dood van Karel11,koning van
Torstenson vöôrderaurenvan sveenen,Yvaarna Spanle,dekroonvan ditlanddoen toewjzen

deVredevanMunster(1648)eeneindemaakte
3an den stri
jd.Htjmoestden opper-en Beneden-Elzas tegen eene geldeljke schadevergoeding afstaan en bleef vjandig gestemd
tegen de Hervorming.Daarzjn olldste zoon

aan zjn zoon Karel,waardoorde Spaansche

Successie.oorlog ontstond.De gesteldheid van
het binnenland was voorts onder het bestuur
van Leopold door den bekrompen staat der
geldmiddelen en de omkoopbaarheid der am b-

Ikrdinand,in 1653 t0tRoomseh koninggeko- tenaren hoogst ongunstig.HiJwerd Opgevolgd

zen, in het daarop volgende jaaroverleden door zt
jnOudstenzoon JosephI(1705-1.711),
was, beklom zjn tweede zoon Leopold in die denSpaanschen Successie-oorlogvoortzette.
1657 den troon en behield dien t0t 1705. Dezestrjden dehoopOpdenbjstandderrurZjne langdurige regéring wasgetuige van ken veroorzaakten een nieuwen opstand der
eenereeksvan rampen.Aan dewestzjdebe- Ilongaren onder Rakoezi, w elke echter door
dreigde Lodewq
,k XIV de grenzen desRjks de zegepraal des Keizers in 1708 gedempt
en stelde bj de vredesverdragen van Aken, w erd en in 1711 m et de Onderwerping deB
Njmegen en Rjswjk zich in hetbezitvan lands en den Vrede van Szathmar eindigde.
onderscheidene Dtlitsche landen en steden. De Keizer, die eene lofeljke spaarzaamheid
Tevens deden de Turken op nieuw een inval bevorderde en de regtspleging aanmerkeljk
in Hongarje,versloegen bj Gran een oosten- verbeterde,werd opgevolgd doorzjn broeder
rjksch legeren rul
ttenplunderendenverwoes- Karel VI (1704.
-1740), die Phill
ps V a1s
tend voorwaarts t0t Bru
-nn en Olmi
itz.Reeds koning van Spanje erkende,doch in hetbehad hetH0fzjnzeteluitdebedreigdehoofd- zit kwam van Le Spaansche Nederlanden,
stad naarLinz verplaatst,toendeschitterende

Napels, Sardinië eu een deel der Fransche

overwinning van M onteeuenlibj St.Ootthard Nederlanden m etD oornik.Toen voortsPhilips zich weder meester w ilde maken van
aan de Raab (1 Augustus (1664)de '
lAurken .pff.
noodzaakte,den 20Jarigen vredevan Vasvar Italië, werd hj daarin verhinderd doo1*de
te sluiten. Deze w erd echter verbroken in Quadruple-alliantie van den KeizermetEnge1688, toen Emmerielt TJIWJ.!/,aanvoerder der land,Frankrjk en Holland tOt hethandhaHongaren,dievoor hunne oudeconstitutie en ven van den Vredevan Utrecht,en zjnbondvoor het Protestantismus te velde trokken, genoot, de hertog van kvtztlpg/e,m oestin 17Q0
hunne htllp inriep.De grootvizier Kara M oe- bj den Vredevan '
sGravenhageSiciliëtegen

$ï& FlJ trok in dat jaar aan hethoofd van Sardinië aan oostenrjk afstaan.ln 1716ver-

.

200000 man naar W eenen, hetwelk hj Q bond zich Karelmet de Venetiaansehe Repumaanden belegerde,doeh de stad werd gered bliek tegendeTurken,diezichwederregteljk
door de heldhaftige verdediging van graaf van Moréa hadden meestergemaakt.Eugenins
RûdigerrosStarhemberg endooreenezegepraal, '
tllzl Saroye bragthun met een leger,halfz0:
door Johan &%:4&1J, koning van Polekl, en

Karel rcs Lotharingen verworven. Na dien

sterk als dat zpnertegenstanders,in 1716 bj

Peterw ardein eene bloedige nederlaag toe,getjd daalde de Halve Maan meer en meer;in volgd doordecapitulatievanTem esvar;in1717

dat zelfde jaar werd Gran heroverd,en in
1686 viel Ofen,dat 145Jaar in hetbezit der
Ttlrken was gew eest, weder in handen der
Habsbnrgers, terwjl de glansrjke slag bj

verjoeghjbj Belgradoeen overmagtigTurksch
leger uit zjne versehansingen, maakte zich

raad w as lngesteld, veranderde Leopold het
land,hetwelk te voren koningen naarw elgevallen koos, in een erfrjk der Habsburgers
(1687) en vereenigde het met Siebenbiirgen.
Met afwisselenden voorspoed werd nu de 00r-

verkreeg.Minder grootw as devoorspoed van
Eugeni'
us in den Poolschen Stlccessie-oorlog,

1og tegen Turkje voorgezet: de Keizervem

fen voor zjneverliezen in Italie,verklaarde

een paar dagen daarna meester van laatstgenoem de stad en noodzaakte de Turken tot

Mohâcs achtervolçd werd doorde onderwer- den Vrede van Passarowitz (1718),waardoor
ping van Slawonlë en Croatië.Nadat in het hj het geheele Banaat, vjf districten van
heroverde Fedeel
te van Hongarje een bloed- Klein-W alachje en een gedeelte van Serbië
want hj moest Napels en Sic,
iliëafstaan en
verkreeg t0t schadeloosstelling slechtsParma

en Piacenza.Om zich vergoedinjteverschaf-

overde Belgrado en W iddin en behaalde over- Karel VI in 1737 den oorlog aan deTurken?

winningen bj Patasch en Nissa.Alles echter maar werd biJ Banjaloeka en in 1739 bj
ging wederom verloren door het beleid van Krotzka geslagen en verloor bj den Vrede
d
en grootvisierMoestaplta Xt
krili,dieeven- van Belgrado (1134) deze vestlng,benevens
we1 ten slotte in den bloedlgen slag van Serbiëen W alachje.De Keizer steldevoorts

Szalankemen met24000 Turken hetonderspit onder den naam van lrpragmatieke Sanctie''
moest delven voor markgraaf Lodewqk '
plx eene nieuwe erfopvolglng vast, welke zich

Baden.Eindeljk kwam door deschitterende ook t0t de doe,
hters uitstrekte.Hj bejverde
zegepraal van prins Eugenius '
pt
xl Ranoye bj zich,haar te doen erkennen door deEuropéZenk (1697) een einde aan den 00r10gjen sche M ogendheden, 't geen hem niet overal
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gelukte,doch verwaarloosde tevens de belan- Lotharingen bj Simpach (1743)nagenoeg gegen van de schatkist en van hetleger.Met heelen alveroverd,zoodatSaksen en Sardinië
hem stierf het Huis Habsbqrg uitin de man- de zjde van Oostenrjk kozen en Engeland
neljkeljn(1760),enhj werdopqevolgddoor en Holland de handhaving waarborgden der
zjne dochter Maria TAdrd.
sïc,d1e doo1
*haar Pragmatieke Sanctie.Vreezende,datditverrederik11
huweljk metFransranZpfitvizwdzlhetgroot- bond laterhem zotlgelden,maakteI'
hertogdom Toscane met de Oostenrjksche aanstalten t0tden tweeden Silêzischen O0rl0g
M onarchie vereenigde.Haargemaalw erdeven- (1744- 1745), sloot een verbond met den
wel niet gekozen t0tKeizervan Dtlitschland, Ket
lrvorst van de Pfalz, met Hessen-cassel
daar deze waardigheid ten deel viel aan en metFrankrjk,deedeen invalinBohemen
keurvorstKarelH.
làrdc/zfvan .P:@r:z
l,diea1s en maakte zich storm enderhand meester van
Karel Ff.Jhetbewind aanvaardde.Maar 00k Praag.Deoostenrjkersen Saksersnoodzaakde erfgoederen van bet Habsburgsche Huis ten hem echter,naar Silézië terug tetrekken.

schenen niet veilig te zjn.Laatstgenoemde Korten tjd daarna stierfKarel Fff teMiinKeurvorstmaakte daarop aanspraak,zit
!h be chen,en zjnopvolgerMaaûmiliaanJpydz/
zsloot
roepende op zjne afstamming van Anna,de aanstonds vrede met Maria Theresia (1745).
oudste dochter van Ikrdinand 1. Voorts be- Hj ontving Bejeren terug,deed afstandvan
weerde Frederik 11 van Pruissen regtte heb- alle aanspraken op deoostenrjkschelanden
ben op een gedeelte van Silêzië en deed er en belootkle bj eene volgende Keizerskeuze
een inval,daarhj besloten had Pruissen t0t zjnestem tegeven aan dengemaalvanYaria

eene mogendheid van den eersten ra> te TAez.:,îiJ. Niettemin bleef de oorlog voortduverhefen. Z00 ontstond de eerste Silézische ren,en Frederik 11 behaalde glanrjl
teover-

O0r10g (1740-1742).I'
redevik veroverde het
land en hield zich staande tegen het oprukkend legerdel'oostenrjkersdoordeoverwinninq bj Molwitz (1741).Dientengevolgever-

winningen'bjHohenfriedbergenbjSorr.Toen
Karel ran Zof/lcrizwdz
3 oprukte naar Berljn,

noodzaakte I'rederik hem t0t den terugtogt.
W eldxa echter werd met Pruissen de Vrede
eenlgden zich den 22sten Mei 1741 te Nym- van Dresden gesloten,waarbj Frederlk den
phenbtlrg allen, die iets begeerden van de pas gekozen Ikans I als Duitsch Keizer ernalatenschap van KarelFJ,nameljk Saksen, kende. D e strjd met Frankrjk bleet'n0g 3

Sardinië, Frankrjk,Spanje en Pruissen.De jaren aanhouden en eindigde in 1748 metden
Oostenrjksche Successie-oorlog (1741- 1748), Vrede van Aken. Eene poging van M aria
îï1 om ,verbonden metRusland,Frankuit dit verbond gesproten,nam een aanvang T7;6'r:,
met het bezetten van Passau door den Ket
lr- rjk,Zweden en hetDtlitseheRjk,zich wevorst van Bejeren en metde overrompeling der van Silzéië meester te maken,gafaander bergvesting oberhaus.D00r een Fransch leiding t0t den Derden Silézisehen Of Zevenleger onderBelle-lsleversterkt,deed hj een Jarigen 00r10g, en deze eindigde in 1763
inval in Opper-oostenrjk,lietzich teLinz met den Vrede van Hubertusburg.
huldigen en aanvaardde den titel van aartsDe gemaalvan xK aria TFzdrd.sïtz,als Franz1
hertog van Oostenrjk.M ar'
ia Fldrdz
lïtx riep de eerste keizer uit hetHuis H absblfrg-Lothalnyen (1745- 1765),had geenerlei invloed op
de Hongaren te hulp, die bjna 100000 man r'
te velde bragten en door de misslagen van de Duitsche Of op de Oostenrjksche politiek.
den vjand voldoenden tjd hadden,om hunne Reedsbj zjn leven waszjn zoon Joseph11
toerustingen te voleindigen.Imm ers in plaats t0tzjn opvolgergekozen en deze beklom na
van naar W eenen en Preszburg te trekken den dood zjns vaders (1765) den troon,teren zich m et den Koning van Prtlissen te wj1 hj tevens in Oostenrt
jk metzjne Moeder
vereenigen, wiens ligte rtliters reeds t0t de zaken besttlurde. Nadat hj in 1772,door
Stockerau waren doorgedrongen,trok deKeur- de eerste verdeeling van Polen, Galicië en

vorstvan Bejeren naarBohemen,Om tePraag
de kroon teontvangen.Nadathj voortsB0hemen verlaten had en over de Rjn was getrokken,deed een Oostenrjksch leger onder
I'rans rcs Lotharinyen een invalin Bohemen,

terwjleen tweede ondergeneraallörenklau
in Bejeren doordrong,Miinchen bezette en er
gew eldige verw oestingen aanrigtte.Karel Fff
verbljdde zich welis waar in de zegeprnal,

Lodomerië (te zamen 2000 (r) geogr. mjl)

en in 1:75 van de rrurken de Boekow ina verkxegen had, noodzaakte hj den Keurvorst
van de Pfalz,erfkenaam vandenkinderloozen
Ketlrvorst van Betjeren,zjne aanspraken Op
een gedeelte van hetland van laatstgenoemde
door eene overeenkomstalsgegrond te erkennen. I'rederik de Gropfe wilde dit echter niet
gedoogen en haalde den hertog K arel rpzl
Zweibriieken over, die overeenkomst niet te

door Frederik 11in 1742 in Bohemen opKtbrel
1llzl Lotharingen behaald, doch ten onregte, erkennen.Toen voorts Joseplt11 na a:jvigdaar die overwinning t0t den vrede leidde heid van den Keurvorstvan Betjeren toch dat
tusschen Oostenrjk en Pruissen,waarbj dit land in bezit nam ,maakte Frederik,verbûnlaatste in Sile
'zië en hetgraafschap Glatz een den met Saksen, zich gereed tOt den Bejergxondgebied van 650 o geogr.m iJ
'l verl
treeg. sehen Sueeessie oolqog (1778) en viel in BoNu zette M avia Tldrt'
îit
.
xden Suel
tessie-oorlog hem en. Daar eehter de Oostenrtlkers achter
metjvervoort.DeFranschen onderBelle-làle de Elbe eene voordeelige stellinghaddeningeen Broglio moesten metgrootverliesBohem en nomen, moest hj naar Silézië terugtrekken,
verlaten;zj werden bj Dettingen (1743)ge- w aar in 1779 deVrede van Teschen gesloten

tsleehts38 D geogr.mj1
slagen en aan deBoven-Rjn bedreigd.Beje- werd,dieaan Josepl
ren werd door de overwinning van Kaçelran

van het door hem verlangde gebied toekende.
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InhetvolgendejaaroverleedMariqTkzedïc,
gebied van meer dan 11000 (J geogr.mjl
met24 millioeninwoners,terwjlo0kdeschatkist en het leger zieh in een gunstigen toestand bevonden.Daarvoor had zj voortreffeljke maatregelen genomen en tevenshetbinnenlandsch bestuur aanmerkeljk verbeterd,
hetl0tderljfeigenenverzacht,indeopheëng
en haar zoon werd alleenheerscher over een

van de Orde der Jezuïeten toegestemd en de
pjnbank afgeschaft.De staatkunde van Josepk 11 onderscheidde zich nietin doel,maar

in middelen van diezjnerMoeder.Zjngrond-

met Holland,die echterin 1785werdbjgelegd door de overeenkomst,dat Josepk voor

e
enes0m van 81/ymillioen van zjneplannen
zou afzien.Hetelnde van den nietzeervoorspoedigen ooxlog tegen de Turken,dien hj
metRuslandondernam ,mogthjnietbeleven.
HijOverleed den zostenFebruarj 1790 enliet
Oostenrjk in de grootste verwarring achter.
De Oude vormen van hetstaatsleven had hj
vernietigd en denieuweherroepen,zoodatzjn
broeder,de groothertog van Toscane,die hem
a1s Leopold 11 (1790- 1792) opvolgde, alle
krachten zjner staatsmanswjsheid moestinspannen om de bestaandemoejeljkheden te
overwinnen. Hj wist echter door geyaste

regel was deze: pAlle landen der Monarchie
moeten één geheel vormen,en alle krachten
des volksmoeten zamenwerken t0t één doel, maatregelen allen tegenstand te vernletlgen.
de grootheid van Oostenrjk'
'.D00rwetten en Inmiddels was de Fransche Omwentelinguitverordeningen wildehj eenestaatshervorming gebarsten, en Leopold zag zich van verschilt0t stand brengen,die geene wortelsvond in lende kanten en vooral doorInriedrielt < iIden volksgeest. Die wetten en verordeningen helm 11 van Prtlissen aangespoord, om het
volgden elkander op metverbazende snelheid. koni
ngschay,indenpersoonvanLodewqkXVI
Hj schaftedecensuuraf,hiefdegeesteljke bedrelgd, In bescherming te nemen en aan
stichtingen op en strekte door llet tolerantie- Frankrjk den 00r10g te verklaren.Hj weiedict van 15 Odober 1781 zjne verdraag- gerde echterdaaraan gehoorte gevenenoverzaamheid uit t0t alle godsdienstige secten. leed in 1792.Zjn zoon enopvolgerIkanu(1I
Voorts vernietigde hj in 1784 de ljfeigen- als Duitsch Keizer t0t 1806 en I als Keizer
schap, beperkte de magt van den adel en van Oostenrjk t0t1835)wasminderafkeerig
zorgdemetnaauwlettendenjvervooralzjne van den oorlog en voerde dien m et korte
onderdanen.Doorde w et Op degrondbelasting tusschenpoozen t0t 1815.Heteerstetjdperk
van 1 November 1789 verminderde hj de dier worsteling eindigde in 1791 met den

lasten der boeren,terwjlhj diede< groote Vrede van Campo Formio. Wél moesthj
grondbezittersverhoogde.O0kschreefhjvoor, toen zjne Nederlanden, Milaan en Mantua
datambtenaren en regtersin zjn geheelege- missen, maar werd hiervoor schadeloos gebied gebruik zouden maken van de Dtlitsche
taal4 doch door al die verordeningen haalde

steld door het grootste gedeelte van Venetië
en door de Dalmatische Eilanden. Daar O0s-

hj zich den haat van den adel, van de tenrjk bj de derdeverdeeling van Polen in
geesteljkheid en van de Hongaren Op den 1795 W est-Galicrië, een gebied van 834 D
hals.Detegenstand,dien hjOndervond,was geogr.mjlmetongeveer een millioeninwozo0 yro0t,dat hj alle nieuweinstellingen, ners,had verworven,had het grooter oppermetultzondering#an deafsehamngvandeljf- vlakte verkregen dan het bj den aanvang
eigenschap en van het toleralltie-edict,in de van den 00rl0g bezat.H ethervatten van den
laatstedagen van zjn leven herroepen moest. strjdin1799,toen oostenrjk magtigebondHj deed dit in de vermaarde resolutie van genocten telde,nam den 9den Februarj 1801
28 Janual
s 1790,waarin hj metééne penne- een einde m et den Yrede van Luneville,die
streek devrtlchtzjnertienlarigebemoejingen de voorwaaxden van Campo Formio grootenvernietigde.In de Nederlanden veroorzaakten deels bekrachtigde, doch de nederlagen van
zjne hervorminqen een geweldig oproer,dat Ulm en Austerlitz leidden in 1805 t0t den
op het sem inarlum te Leuven uitbarstte en vernederenden Vrede van Preszburg,waaxbj
zich zûozeer uitbreidde, dat men er zich in Oostenrjk in Italië en Dt
litschland 1196 E5
1789 openltlk tegen de Oostenrjkersverzette; geogr.mtllmetomstreeks3 millioen inwoners
dezemoestenhetlandl'uimen,hetwelkzich0n- tegen Salzburg m oest afstaan. De stichting
afhankelgkverklaarde,maarweldra- hoewel van den Rjnbond (1806)en de uitbreiding
eerst na den dood van Joseplt- doorgew eld van het Duitsche rjk noopten I'
rans11 t0t
van wapenen w eder t0t Onderw erping werd het nederleggen van de Duitsch-Keizerljke
gebragt.
waardigheid.In Oostenrjk vexoorzaakte de
Dezelfde voortvarendheid,welke denKeizer VredevanPreszburgeenekabinetsverandering,
bezielde bj de binnenlandsche hervormingen, waarbj graafStadion de tetlgelsvanhetbeopenbaarde zie'
h 00k in zjn gedrag jegens wind in handen nam en metde aartshertogen
het buitenland.In 1785poogde hj doorrui- Karel en Johann het <jk in een weerbaren
ling in hetbezittekomenvanBejeren,door toestand zocht tebrengen.Doorden invloed
keurvorst Kavel T/leptfppr het grootste ge- derNapoleontischepartjleende00koostenrjk
deelte der Nederlanden als een koningrjk zjnekraehttothandhavingvanhetcontinenBourgondië aan te bieden. Zjn plan vond taalstelsel,zoodat de handelin Triëstverliep
echter geen bjval.Zjn verlangen Om door en eene geldcrisis het gezonken credietn0g
opheëng van het Barrièretractaat en door dieper deed dalen.D e voorbereidselen t0tden
vrjmaking van de monden der Schelde den oorlogwaren n0g nietvoltooid,toenNapoleon
handel in de Oostenrjksche Nederlanden te dien ln 1808 verklaarde.De Oostenrjkersververlevendigen, w ikkelde hem in oneenigheid

zuimden het)de vruchten te plukken van de
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overwinning bj Aspern (1809), en daarop
volgden denederlaag bjW agram ,dewapenstilstand van Znaim en de wapenstilstandvan
W eenen) waarbj oostenrjk bjna 2000 L

gewaakt tegen alles,wat een verzetk0n wezen of zelfs schjnen tegen de rigting der
regéring.Elke uiting op hetgebied vankunst,
letterkunde en wetenschap werd angstvallig
geogr.mjlverlooreneeneoorlogscontribt
ltie bespied en was aan eene gestrenge censuur
van 85 mlilioen gulden moest opbrengen. onderworpen. Dichters en geschiedschrjvers

FranzI getroostte zich daarbjnietalleenhet durfden niet schrjven wat zj gevoelden en
gemis van Tyrol,datin den tegenstandtegen

dachten;men zag in die treurige dagentalent-

zjne vjanden goed en bloed had ten Offer volle mannen aan de belangen van den dom -

gebragt, m aar deed ook geen enkelen stap, pergeest verbonden.Op aandringen van M etom zjne aanhangers aldaar tegen de wraak ïerzlïc/zhad na hetfeest op den W artburg en
van Napoleon te beveiligen.
na het vermoorden van Kotzebue in 1819 het
De Keizer met een ministérie,aan welks Congrès te Karlsbad plaats,waarde bekende
hoofd zich M etternioh bevond,behoefde nu Karlsbader besluiten'' werden genomen,die
aan eene vermeerdering der magt van den eene zorgvuldige bewaking der acadêmisehe
Staat niet tedenken;hj kon zjne krachten ti'ongelingschap voorsehreven. M etternich was
besteden aan de verbetering van den inwen- Oorzaak?datdeCongressen teTroppau(1820)
digen toestand. Intusschen bevonden zich de en te Laibach (1821) belegd werden,waar
geldzaken in eene hoogsttreurige gesteldheid. men vaststelde, dat de ta Napels ingevoerde
Bj het overlijden van Josepk 11 bedroey de constitutie moest worden vernietigd)'tgeen
staatsschuld3h9enin 1802reeds680millloen kort daarna door een Oostenrjksch leger
g'ulden.Daar de gewone m iddelen om geldte geschiedde. Het was het werk van M etterbekom en, zelfs Om geld te leenen, waren niel
t Op het Congrèsvan Verona(1822),dat

uitgeput,nam menerzjnetoevlugtt0tloterj- Franltrjk belast werd met de taak, om
leeningen,t0thetmuntenvangeldvangeringe dool-zjnetusschenkomstin Spanledereactie
wezenljke waarde en tot het uitgeven van te dienen. Z00 zorgde hj, dat de Revolutie
papieren geld.Deschuldnam daarbj verba- in elken vorm overal bestreden werd, en
zend toe, terwjl men op het papier geen het was inderdaad een staatkundig meestervoldoend vertrotlw en stelde,en hierdoor be- stuk van den kanselier,dat hj den Keizer
gonnenhandelennjverheidtelkwjnen.Dien- van Rusland, h0e groot ook de Sympathie
tengevolge nam I'ranz W allis,minister van

der Russen vool,de Grieken mogt wezen,
verkondigde aan hetvolk Op den 15denMaart laatstyenoemden i
nan
bevr
ijdi
neg
rlogt.
1811,dat0r V00r rieer dan een milliard aan vjandlge st
emmin
ngdev
ke
tt
rsnoo
ich
egDe
en
Financiën,een doortastenden maatregel.Hj weêrhield van het bieden van bkstand aan

papierengeldin 0mloop was,hetwelk hj nu Griekenland openbaarde zich reeds vöör den

bragt op l/sde der nominalewaarde,terwjl

aanvang van dien oorlog in de uitlevering

'hj,daarhetonmogeljk wasook diesom te van Rhigas, den dichter der Grieksche vriJ
verzilveren, de bankbriefjes verruilen zou heidszangen, aan den Pasla van Belgrado,
die den edelen Griek tussçhen twee planken
levend liet doorzagen,- alsmede in hetgede regéring, dat ztj van dat nieuwe papier vangen houden van A leœander Ypsylanti te
geen hooger bedrag zou uitgeven,dan voor Munkâcs.O0k gelukte hethem, Pruissen te
de inwisseling van het otzde noodig w as, doen afzien van de toetreding t0t hetLontegen andere,die alseeqig gangbaarpapieren
geldmoestenwordenaangemerkt.W élbeloofde

maar de krjgstoertzstingen van 1812 en 1813 densehe verdrag van 6 Juli 1827, waarbj
veroorzaakten groote kosten,zoodateenopen- Rusland,EngelandenFrankrjk op zichnamenj
ljk besluit genomen w erd, om 45 millioen een einde tem aken aan dew orstelingtusschen
gulden uittegeven,,welke menin ylaatsvan de Turken en Grieken. Zjne bemoejingen
belasting k0n terugbetalen,terwjldle s0m in echter, om den oorl0g tusschen die Mogend3jaren tjdsheimeljk vertienvoudigd werd. heden en Turkjetevoorkomen,werdenverIn 1812 was Oostenrjk debondgenootvan jdeld doorden slag bj Navarino.- Geheel
Napoleon, en een Oostenrjksch korps van anders was zjne houding bj den Poolschen
30000 man onder Schwarzenbevg vormde den
regter vleugelvan het groote leger.In 1813

opstand van 1830 en 1831. Het belang van

klaarde na den wapenstilstand den oorlog

bragt, zoodat zelfs het Hof te W eenen in
verdenlting kwam , dat hetde Polen begunstigde.Mreldra echterhaddenergebeurtenissen
plaats,die den kanselierterugvoerden t0tden

Oostenrjk scheentevorderen,dathj daaraan
bleef het in den beginne onzjdig,doch ver- zjne anti-revolutionaire beginselellten OFer

weshalve Oostenrjk bj den Eersten Vrede
van Parjs meerdan zjn voormalig grondgebied herkreeg, en wél eene t
litbreiding t0t
12150 D geogr.mjl.Daarenboven verwierf
oostenrjk het voorzitterschap op den Duit-

vroegeren weg,nameljk de krachtige volksbewegingen in Italië in Februarj 1831.W elschen Bondsdag.Nu ontstond er onderde lei- dra trok een Oostenrjksch leger derwaarts
ding en hetgezag van den rjkskanselier ron en herstelde de rust,terwjl Metternticlt zich
Aefferlïc/zeene groote reactie op staatkundig voorts bejverde# om op zamenkomsten van
gebied, welke tot aan het Jaar 1848 voort- Vorsten of gevolm agtigden in 1833 en 1834
duurde. M etternolt wilde Jtlistniet t0t voor- maatregelen voor te stellen ter beteureling
malige toestanden terugkeeren?maarhjhad van de reptlblikeinsche w oelingen in Dtlltschevenzeer een afkeervan hetnieuwe,en zocht lando
het bestmxnde te handhaven.Metkrachtwerd
I'
rans I overleed den zden M aart1835 en
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werd opgevolgd doorzjn zoonFerdinand f, naar Engeland begeven.Een hervormingsgeterwjlMetterniek bj voortduring hetbeheer zind Kabinet trad op metgraafKolowrataan
der zaken in hantlen hield.In 1866 werd de

het hoofd;doch nu erlangde het volk, dat

vrjstaatKrakau,waareenige Onlustenwaren zoolang in staatkundige Onmondigheitl had
uitgebroken,aandeOostenrjkscheMonarchie verkeerd,vrjheden en regten,welkehetniet
toegevoegd. Intusschen werd meer en meer

wist te gebruiken!en eene algemeene volks-

verzet aangeteekend tegen den dompbrreest, wapening was welnig geschikt om de veiligdie in Oostenrjk heerschte. Dat geschledde heid teverhoogen;zelfsvreem degelukzoekers
vooral Op het gebied der letteren;begaafde, en landloopers bekwamen wapens uit het
vrjzinnige mannen deden hunne geschriften tllighuis en de vrjheid van drukpers werd
buiten de grenzen des lands drukken,m aar misbruiktdoor al
lerleischandbladen,diel0yen
zj werden binnen de qrenzen gelezen,en en lasterverbreidden.AVêIleverde deregérlng
vooralde ospaziergxngeelnesW iener Poeten'' het ontwerp eener constitutie,op deleestder
van A nastasins Gr'
:l maakten grootenopgang. Belgisohe geschoeid,doch m en wasdaarmede
In Hongarje streefden de Magyaren, h:t op verre na niet te vreden. Het ministérie
W eener despotismusmoede,naar Onafhanke- deed eene poging om het centraal comité te
ljkheid,eninBohemenverklaardendeStanden ontbinden, maar stuitte op een geweldigen
zich tegen de censutlr en tegen hetw illckeurig tegenstand, zoodat de staat van zaken bj
opleggen van belastingen,terwjlzjhunaloud den dag.verergerde. Toen hetden 15den Mei
regterkend wilden zientom bjhetuitsterven vergaderd was?stroomde het volk derwaarts
van het Vorstenhuis een Koning te kiezen. en noodzaakte het,zjn besluit t0tdieontOp den Neder-ot
lstenrjksc,
hen Landdag ver- binding terug te nemen, de geoctrojeerde
langde inzonderheid graaf Breltner invloed
van afgevaardigden uit den burgerstand op

constitutie van 25 Aprilte schorsen en eene

het uitschrjven van belastingen, afschaëng
der leenheerljke voorregten en hervorming
vanhetonderwjs.HetwoeligeJaar1848vond
dus 00k Oostenrjk voldoendevoorbereid.De

het ministérie, niet alleen het voortbestaan
van het studentenlegioen,maarook van eene

constituérende vergadering bjeen te roepen.
De Keizer nam dewjk naarInnsbriick,en

commissie uitde buryersenz.,bestaandeuit

eerste aanvalop hetstelselvan M etternieltge- 200 leden ondervoorzltterschap van dr.FïdcA-

schiedde op den HongaarschenRjksdagtwaar hof, goedkeurend,deed hierdoor afstand van
Kossntk den 3den Maart1848 eeneredevoering
hield,welke als de kiem van den opstand in

alle gezag. Toen kort daarna aartshertog

Monarchle. Den llden Maart beraadslaagden
de Tzechen te Praag over eene hervorming
van den staatkundigen toestand in Bohemen,
en te '
W eenen verhief zich een storm van
adressen, en olader deze was éên van de

stutlrder te aanvaarden,en opende den 22sten

Joltann te '
W eenen kwam .()m den Rjksdag
Hongarje en in sveenen mag worden be- te Oyenen?zag hj zich genoodzaakt, hetmi'ie aan genoem de commissie ten Offer te
schouwd.Hjsteldedaarin voor,eenadrêstot nister
denKeizerterigten,waarinmenconstitutionéle brengen.Daarop vertrok hj naarFrankfort
instellinren verlangde voor alle landen der aan de Main Om debetrekking van rjksbe-

Juljden Rjksdag,dieeeneconstitutievoorde

Duitseh-slawische landen zou ontwerpen.T0t

zjnemedeleden behoorden 92boeren,dieeen

blinden haatkoesterden tegen degrootegrond-

studérendeJongelingschap,waarinvrjheidvan bezitters.Hetmeerendeelderatkevaardigden
drukpers, van spreken, van onderwjs, van was onbekend met de Duitsche taal,en de
leeren en van geloof,benevenseenealgemeene
volksvertegenwoordiging w erd gevraagd. Zoo
verscheen de 13de Maart, voor de Opening
der Standen vastgesteld,zonder dat door de
regéring nog iets gedaan was,om degem oederen te bevredigen. Op het plein voör
' het
gebouw derStandenstroomdeeeneOntzettende

voorzitter - de advocaat Sehmitt- muntte
niet uit door groote gaven.D e verschillende
nationaliteiten vormden er even zoo velepar-

tjen. In een adrésverlangde men den terugkeer des Keizers.Aan dien wensch w erd ge-

hoorgegeven,en11unamendeberaadslayingen
een aanvang overhetopheFen van demldden-

menigte bjeen, en de arts Y schhof trad er eeuwsc'he lastenJ e11 de hierop betrekkelijke
als spreker op, om het volk Op te windeq.
Anderen volgden datvoorbeeld;deredevoering
van Kossutlö werd voorgelezen en de geestdrift z00 groot. dathet volk metden kreet:
rLeve de constitutie!'' in het gebouw der
Standen doordrong en de meubels vernielde
en naar het hoofd der soldaten wierp,wat

door deze, vermoedeljk op bevel van den

aartshertog Albreeht, met een dubbel salvo
beantwoord werd.Daar de troepen vervolgens

w etw erd den 9den SeptemberdoordenKeizer
bekrachtigd.
GedurendedezeberaadslagingenwasW eenen
het tooneel eener rustelooze volksbeweging.
Handelen njverheidstondengrootendeelsstil,
en de lagere volksklassen,daardoor beroofd
van werk, werden allengs woeliger. Niet
minder hagcheljk voor den Keizer was de

toestand in Hongarje, en Jellaf%j, banus
van Croatië,gesteunddoorhetHofteW eenen,

aftrokken, had deze botsing, waarbj 0m- aanvaardde den strjd tegen de Magyaren.
streeks 30 personen gevallen waren? geen
ander gevolgz dan dat de opstand zich met
kracht uitbreldde, daar nu 00k de gezetene
burgerser aan deelnamen.Toezeggingenvan

Toen de verstandhouding van den Banusm et
de regêring bekend werd, legde aartshertog

Stefanv de betrekking van paladjn van
Hongarje neder, doch toen graafLamberg,
de zjde van M etterniel
zkwamen te laat;hj in zglle plaatsderwaartsgezonden,bj zjne

moest zjne betrekl
ting nee
-rlcggen en zich aankomst te Pesth den Q8gten septem ber door
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het gxaauw vermool-d werd, was een vrede- wachti
ng, daar Jellafis
j aan de Hongaren
breuk tuaschenOostenrjk en Hongarjeonver- eene nederlaag toebragt en hen noodzaakte,

mjdeljk.De minister van Oorlog gafbevel, jlings naar Preszburg terug tetrekken.Met
dat de oostenrjksche troepen zouden opruk- verdubbelde woede werd nu de stad door de

ken, en toen de bevolking van W eenen dit soldaten van Windisckgrötzbestormden ingepoogde te verhinderen,ontstond er eene bot- nomen,zoodatl
aatstçenoemdeenJellas)'
L8jer
sing, waarbj een generaal en verscheidene den 2de% November blnnentrokken.Deze veroëcieren en soldaten sneuvelden, terwjl de klaarden haar in staat van beleg, stelden
opstandelingen de overhand behielden. Hier- militaire regtbanken in en deden velen in
door kwam de geheele stad in beweging;er hechtenis nemen. De hoofdleiders van dien
w erden barrikaden opgew orpen en h6t gelui opstand, onder welke zich M essenkanser en
der klokken vermengde zich m etden donder Bl'
um bevonden,w erden ter dood gebragt en
van hetgeschut.lnmiddels waren deministers het moejeltjke werk van de herstelling der
bj hun ambtgenootvan 00r10g LLatonr)ver- Monarchie nam een aanvang,doordien de reionaire prins I'elo ScFzzntïrzdls:r.ç optrad
gaderd.De menirte Omringde zjn huis en act
eischte de schorslng van den strjd.Deze aan hethoofd van een nieuw Kabinet.MTeiNierd toegestaan, maar hiermede was het nige dagen daarna (2 December)legdekeizer

graauw niettevreden;hetdrongzjne woning Ikvdinqnddekroonneder,endaarzjnbroeder
binnen, vond hem verseholen op de vierde Frans Karel weinig gezindheid betoonde Om
verdieping, doodde hem m et spiezen,staven haarOvertenemen,werd diensachttienlarige
en hamers en hing het ljk op aan een lan- zoon Ikans Joseph daarm ede versierd. D e
taarnpaal.Een aanvalop hettuighuisvoorzag zegepraalderOostenrt
jkschewapenen inHonhet razcnde volk van wapensjen weldra had garjebragtvoortsdenKeizerop aandringen
hetde geheelestad in zjnemagt.Dezevree- van Seltwarzenber.q t0t een staatsstreek:hj
seljkegebeurtenissenmaakten Opden Keizer, ontbondden7denMaart1849den Rjksdagvan
die zich te Schönbriinn bevond, zulk een Kremsier en verleende eene grondwet,door
diepen indruk,dathj den volgenden dag de welke allelanden deroostenrjkscheMonarhie, m et uitzondering van de Italiaansche,
wjk nam naarOlmi
itz,nadathjvorst Win- c'
4idckrlfz,die eenige maanden te voren den t0t êén geheel werden vereenigd.Daarmede
opstand te Praag gedempt had,t0t opperbe- verlangde Oostenrjk lid teworden van den
velhebber van alle Keizerljke troepen,met Duitschen Bond,hetçeen ophetParlementte
uitzondering van de Italiaansche (onder.
Ba- Frankfortzulk een dlepen indruk maakte,dat
Afzky),had benoemd.Terwjldeze uitPraag men er aanstonds besloot de Rjksgrondwet
naarW eenen trok,naderde Jellasjisj uit het aall te nemen en de Duitsche Keizerskroon
oosten en vereenigde zich metgçgxfA lgersperg. op te dragen aan den Koning van Pruissen.
Vorst W lndischgrötz, t0t veldmaarschalk be- Hongarje,van oudsnajverig opzjnezelfnoemd,nam alle m aatregelen om W eenen te standigheid,wilde zich aandegeoctrojeerde
omsingelen, en vaardigde toen,doch te ver- Oostenrjksche constitutie niet zonder strjd
geefs,in krachtige woorden eene proclamatie onderwerpen. Deze was aanvankeljk rampuit,waarin hj de burgers aan hun pligther- spoedigvoor de Hongaren,daar W indischgrötz

innerde en t0t onderw erping aanspoorde.D e w eldra Budapesth in bezitnam.W eldraechter
wapens moesten nu beslissen.Het ontbrak te ontstond er een omm ekeer van zaken : de
W eenen niet aan soldaten m aar aan 0enSg0- Oostenrjkers werden t0t Preszburg teruggezindheid en krjgsbeleid.Iàe dichter zbçessen- drongen,en reeds den 14den April 1849 verltawser, t'
ot opperbevelhebber benoemd, was klaarde de Hongaarsche RjksdagHongarjeen
ongeschikt voor zjne betrel
tking, maar te- Si.ebenbiirgen een zelfstandigen,onafhankeljvens verstandig genoeg om het bestuur der kenStaat,ontnam deheerschappjaanhetHuis
zaken over te laten aan den Poolschen gene- H absbur-j en benoemde Kossnth t0tpresident.
raalBem ,wienskrjgskundige bekwaamheid Doch nlet lang daarna trokken Russische

zich later in Siebenb'
tirgen ln een glansrjk legerbenden in Siebenbi
irgen en Hongarje,
licht vertoonde. O0k Blum en I'
röbel,leden om deOostenrjkersonderJellas
jiqienHayna%
van het Parlement te Frankfort,waren ver- teversterken;zjhernamen ofenenbehaalden
schenen, en vooral de eerste spoorde de in- de overwinning bj Temesvar.Kossntltstond
w oners van sveenen jverig aan,om in hun zjn dictatorschap af aan Görgei e11 begaf
tegenstand te volharden. Den 23sten october zich eerstnaarTurkjeentoennaarEngeland.
nam destrjd een aanvang en duurdet0tden Görgeievenwel legde reeds den 3osten AugusQgsten.Tpen echterde buitenwerken en voorsteden ingenomen waren en de opstandelingen
gebrek hadden aan levensmidl lenenmunitiej
moest de gemeenteraad het besluit nemen Om
zich volgens het verlangen van W indisehyrötz
op genade en ongenade over te geven.Reeds

tusm et30000 man en120kanonnenteVi1agos
'

bj Arad dewapensnedervoordenRussischen

generaal R ûdlger. Alleen de vesting Komorn
w erd n0g t0tden zlstenSeptemberdoorKlapka
verdedigd. De aanvoerders van den opstand

traden gedeelteljk in Turksche krjgsdienst,
hadden de ingezetenen gedeelteljk de wapens namen gedeelteljk de vlugt naar Engeland,
afgeleverd,toen het geruehtzich verspreidde, en werden gedeelteljk opgehangen ofdooddat de Hongaren aanrukten t0t ontzet.Ditgaf geschoten. De onder den grond bedolvene
m oed, zoodatze weder naar de wapens gre- Hongaarsche rjkskleinoodiën werden in 1853
pen en de kanonnen op de wallen plaatsten. teruggevonden.

Intusschen werden zj bedrogen inhunnever-

Tegeljk met de onderwerping van Honga-
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rje werd 00k de rust in Italië hersteld, Hongaren herkregen hunne voormalige grondwaarna
dejat
het
aoe
rst1and
848, waarin oostenrjk zich wet en deoverigeKroonlanden afzonderljke
bevond, nagenoeg was Landdagen voor hnnne belangen,terwjlde
vöôr
teruggekeerd.Den 14den April 1851 werd een gemeenschapgeljl
te aangelegenheden in een
door den Keizer benoemde Rjksraad in de doorden Kelzerbenoemden Rjksraadzouden
plaatsgestelddervolksvertegenwoordiying,en belzandeld worden. De ministériën van Binnogin hetzelfdejaarzooweldeministerlêlever- nenlandsche Zaken,van Jtlstitie en van Eereantwoordeljkheid als de constitutie van Alaart dienstw erden opgeheven,de H ongaarsche en
opgeheven. Sa warzenberg overleed in April Siebenbiirgsche Hofkanselartjhersteld,en de
1852,maarzjneambtgenooten bleven werk- leiding der staatktlladig-adm inistratieve zaken
zaam in denzelflen geest. Het wetboek van aan een staatsrninister toevertrouwd. Golw
strafregten van burgerljk regt,dtlOrganisatie c/zozpskï, tot deze betrekking benoem d,w erd
der regterljke magtenz.werden doorKeizer- eerlang vervangen door den vrjzinnigen ron
ljke besluiten gewjzigd,en van dievan den tgc/zzzldrlizw. Deze bragt Openbaarheid in de
Rjksdag bleefalleen datOmtrentde vermin- beraadslagingen van de Landdagen en van
n Rjltsraad,bezorgdeaan eerstgenoemden
derinq van de lasten der boeren ongedeerd. de
' en stelde vast, dat hetaantal
Treurlg was voorts de toestand der schatkist het initiatiet
en verregaand de invloed dergeesteljkheidj leden van den Rjksraaddoorregtstreeksche
inzonderheid na hetconcordaatvan 18 Augus- keuzen van den Landdag z0u vermeerderd

tus1855.lntusschen verkreeg Oostenrjk,ge- worden.Bovengemeld Keizerljk besluitwerd
steund door Rusland,eene grootemagttegen- voortsten uitvoer gelegd door deafkondiging
over het buitenland) ja,het scheen in eener Constitutie voor den geheelen Staat en
staat te zjn om yeheelDuitschland te over- van lands-instellingen voor ieder Kroonland,
vleugelen. Reeds ln den Krim-oorlog echter met uitzondering van Hongarje en Venetië.
zag oostenrjk zichgedwongen,de zjde van De vertegenwoordiging van dengeheelenStaat
Rusland te verlaten. H*t verkreeg daardoor z0u bestaan uit een Huis der Heeren en een
nieteens het bondgenootschap derW estersche H uis van Afgevaardigden; de leden van het
M ogendheden, en het bezetten der Donau- eerste zouden door den Keizer benoemd,die
vorstendommen verslond eenevrjwillige lee- van het tweede- ten getalevan 343- regt-

ning van 611 millioen gulden. D00r zjne streeksgekozenworden.VoortswerddeRjkshouding bj den twistomtrentNeufchâtelver- raad door een Staatsraad vervangen.In den
l00r Oostenrjk tevens detoegenegenheid van Hongaarschen Rjksdag bevonden zich 2 parPruissen,zoodat Sardinië zich opgewektpe- tjen,eene gematigde onder de leiding van
voelde,om gewapenderhand voordebevrjdlng I'ransDéakeneeneultra-Magyaarscheonderdie
van W ladLslans FJIJH ,van welke deeerstede
van Italië op te treden.
In den ltaliaanschen O0rl0g van 1859 kwa- overhand behield.Nu wilde echter de Oosten-

mendegebrekenvandenOostenrjkschenStaat rjkscheregéring vangeeneverderetoegevendduideljk aan het licht; de onbekwaamheid heid weten, en toen de oppositie van H0nderaanvoerders en het bedrog derleveranciers garjeaanhield,werddeHongaarscheLanddag
maakten de dapperheiddersoldaten teschande, ontbonden en graaf Pal.yy
' met uitgebreide

en bj den Vrede'van VillaFranca (11Juli volmagt naar Hongarjegezonden,terwjler
1859) moest Oostenrjk Lombardje afstaan. tevens militaire regtbanken werden ingesteld.
Dit verzwakte het aanzien van den Staat en
wekte voûral de H ongaren op, ontevreden

b
Ui
ljtkdeandereKroonlandenontvingderegjring

en van erkenteljkheid, en in de zltting
als zj waren over de Jongste regeling hunner van den Rjksraad,welke t0tden 18den Dekerkeljke zaken,om naarhetherkrjgen van cem berg 1862 duurde,opende de regéring het
hunne voormalige regten te streven.Hetbe- uitzigt op het indienen eener wet op de mi-

vredigde hen niet, datde Keizer den Rjks- nisteriéle verantwoordeljkheid.

raad uitbreidde.De veldtuigmeester Benedek,
De buitenlandsche staatkunde van Oosteneen H ongaar van geboorte, w erd voorloopig rjk,zooals in den Deenschen Oorlog,dien0g
gouverneurvan Hongarje en kommandant der grooter verwarringbragtindegeldzaken,enin
aldaar aanw ezige troepen. Toen echter de devtjandeljkheden tegen Italië,waardoorde
Rjksraad bjeenkwam ,verklaarden deHon- Paus werdaangespoordom naarherstellingvan
garen,metde gravenAndrassyenApponyiaan zjn wereldljk gezagte streven,maakteeen
het hoofd, dat zj dievergadering slechtsin treurigen indruk Op de Vertegenwoordigers,

zoover van gewigt rekenden,als zj dienen en toen de Rjksraad in 1864 wederbjeenk0n om hunne wettige w enschen te bevredi- kwam,toondedeze zich minderinschikkeljk
gen.Inmiddels ging Oostenrjk diep gebogen dantevoren.InJunj 1865bragtFransJb#@Fz
onder den lastzjnerstaatsschuld,die in 1859 eenbezoek aan Ppsth,en schoon hj op eene
geklomm en was tot 2 m illiard 351 millioen schitterende wjze ontvangen werd,deed hj
gulden,terwjl debegrootingvan 1861 sloot aan de Hofkanselarj van Hongarje en Siem et een te kort van 40 millioen gulden.D ie benbûrgen (ZïcAy en Nadasdy) hun ontslag
bezwaren stemden de regéring t0t toegevendheid, en een besltlit van Frans Jo.sezA van
20 october 1860 bevatte de grondslageneener
nieuwe Constitutie, waarin zoowel gezorgd

toekomen.D ientengevolge nam 00k een ge-

deeltevan hetministérie zjn afscheid,waarna
hetkabinet-Welcredigevormdwerd.Dejongste
constitutie w erd ingetrokken,doch schoon de

was voor de eenheid des Rjks als voor het Keizerin persoon den Hongaarschen Landdag
zelfbestuur derafzonderljke Kroonlanden.De opende, kon men niet toteen vergeljk ko-
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men.Deregêring verlangdenameljk,datde heid des lands, t0t een goed einde gebragt.
Hongaarsche wet van 1848 vöör hare invoe- Hetverzetderbisschoppentegendekerkeljke
ring z0u wordenherzien,terwjldeHongaren w etten veroofzaakte n0g m enigen storm ,en
de herziening op de invoering wilden doen
volgen. Toen barstte de oorl0g metPruissen
uit, f
lie wel is waar,wanneer men hetverlies van Venetië niet in rekening brengt,
zonder verliesvan grondgebied ten einde liep,

de wensch naar opheëng van het concordaat
deed zich meer en meerhooren,vooraltoen
men ontdekte,dat de n0n Barbara Ubryk in
een Carmelieter Klooster te Krakau Op last

van Buitenlandsche Zaken, en deze volgde

afgekondigd, vereenigde zich de Keizer met

derabdisgedurende4Jarenindenellendigsten
maartochOostenrjkuitDtlitschlandverdrong. toestand w as gevangen gehotlden.Toen voorts
Nu trad de vrjheervon .
& 1.
:/Op alsminister in 1870 het dogma der onfeilbaarheid werd

een geheel ander proqramma, nameljk de het gevoelttn, dat men nu met eene andere
ontbinding derXonarchle in 5 onafhankeljke persoonljkheid tedoen had dandevoorgaande
koningrjken, die slechts vereenigd zouden
wezen door den persoon des Keizers. Deze
laatste benoemde voortsrenHongaarschministérietdoor JnliwsAndrcy
A.sty voorgedragen,en
den 8sten Junj werd de Keizer alsKoning
van Hongarjegekroond.
O0k voor de Cis-lueithaansche landen werd
nu een ministériebenoemd.Schoon devrjheer
non Weldf verklaarde, dathj alsProtestant
zich liefst zoo weinigmogeljk methetconcordaatwildebemoejen,kwam men van ver-

contractant,weshalve men hetconcordaatals
opgeheven k0n beschouwen.lnmiddelshadden
er weder veranderingen plaats in hetCis-Leithaansche Kabinet, en toen dit het voorstel
deed, dat er regtstreeksche keuzen voor den

Rjksraad zouden plaatshebben,wanneexeen

Landdag verzuimde de vereischte leden te
benoemen, legden de Poolsche Afgevaardigden,alsmede dievan Görz,Istrië,Triëstenz.
hun mandaat neder,zoodathetH uisnaauwe-

ljks talrjk genoeg was Om een besluit te

schillende ZP
**den tegen ditlaatste in verzet, kunnen nemen.Deministersverlangdendaarop
en toen professor H erbst 3 wetsontwerpen de ontbinding der Landdagen,wierleden den
voordroeg nameljk t0t invoering van het Rjksraadverlaten hadden)en toen deKeizer
burgerljk huweljk,t0tvrjmakingderschool hierop een weigerend antwoord gaf, legden
van de Kerk en t0t regeling vandeonderlinge zj hunne portefeuillesneder.Niettemin werverhouding der kerkgenootschappen,vond hj den kortdaarna alde Landdagen ontbonden,

grooten bjval. Deze vermeerderde,toen 25 en toen zj,na denieuwe verkiezingen,webisschoppen een adres aan den Keizer inle- der verqaderden, gaven zj in adressen aan
verden,waarin zt
jverklaarden,datzulkeaan- den Kelzer te kennen,dat zj debestaande
vallen niet tegen hetconcordaat,maar tegen
het Christendom gerigt waren. De wetsontwerpen werden aangenomen,en weldra trad
zelfs uit de bekwaamste leden van het Huis

constitutie wenschten gehandhaafd te zien,
waarop hetkorttevoren gevormde ministérie
Potocki al weder aftrad.Men stond aanzien-

ljke sommen t0e,Om het legerin een uitvan Afgevaardigden een verantwoordeljk mi- muntenden staat te brengen en zoo mogeljk
nistérie op,terwjlvoordegemeenschappeljke w raak voor Sadowa te nemen,en eerstna de

aangelegenheden van de beide deelen der M o- capitulatie van Sédan lietmen devergeldingsnarchie een ministérie van 3 leden benoemd plannen varen.Intusschen'waren de gevoelens
werd. Onder het nieuwe Cis-Leithaansche bj hetvolk met betrekking tot den Franschministérie werden de kerkelijke wetsontwer- Duitschen Oorlog zeer verdeeld; sommigen
pen t0t wetten verheven,en de hoofdstad gaf helden overtotdezjdederFranschen,anderen
bljken van hare tevredenheid dooreeneschit- t0t die der Pruissen.en n0g anderen w enschterende illuminatie, terwjl de Paus in eene ten de gestrengste onzjdigheid gehandhaafd
allocutie t0t de bisschoppen die wetten met te zien. In den aanvang van 1871 werd de
het doemvonnis trof. Nog scherper was de ultramontaansche graafH ohenwarttOtminister
taal van kardinaalRanseher en andere hooge van Binnenlandsehe Zaken benoemd.Hj en

geesteljken,doch dezewekten daardoorzulk
eene verbittering,dat er stemmen opringen
t0t aanbeveling der stichting eener natlonale
Kerk. Nietminder moejeljk was deoplossing der geldkwestie. In December 1867 bedroeg de staatsschuld 3025 millioen gulden,
zoodat de indirecte belastingen door de rente
w erden verslonden. Daarenboven waren de
directe belastingen noodig voor hetdepartement van O0r10g. De beraadslagingen eindig-

zjneambtgenootenwildendeprovincialeLanddagen opheFen en den Rjksraad beperken.

Toen men zich nu metadressen in tegenovergestelden zin t0tden Keizerwendde!schaarde

deze zich aan de zjdevan den minlster.Nu
vormde de constitutionélepartj hetplan om

de begrooting te verwerpen,dnch miste haar
doel, zoodat Sohenwart voortschreed op den
ingeslagen weg.H et Huisvan Afgevaardigden

vandenRjksdag en deconstitutioneelgezinde
den met hetbesluit,om bjna alle leeningen Landdayen werden ontbonden! waarna de
in eene eenvoudige schuld om te zetten en de ministenéle partj de overwinnlng behaalde.
Niettemin werd het ministèrie op de Landrentemet160/0te belasten.
Bj hetopenen derLanddagen indeCis-luei- dagen m ethevigheid aangevallen,zoodatdeze
thaansche landen in Augustus 1868 werd de laatsten gesloten werden. O0k nu koos de
nieuw e constitutie heftig aangevallenjomdat Keizer de zjde derministers,en wie weet,
iederkroonlanddemeestmogeljkeautonomie hoever de reactie w as voortgezet, z00 niet
verlangde, doch in den Rjksraad werd de ron Wdydf in eene memorie den Keizer het
militiewet, tot verhooging van de weerbaar- gevaarljkevanzjntoestandhaddoengevoelen.
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Daarop werd Andrâssy naarW eenengeroepen, werden voorts, in weerwil van den onveren het ministérie Hohenwart nam den 26sten moeidentegenstandderbisschoppen,denieuwe

odober zjn ontslag.T0talgemeeneverwflnderinglegde0ok non Wdydfkortdaarna zjne
betrekking neder en werd den 14den November opgevolgd door Andrâssy,die zjnebetrekkingvervuldzagdoordenHongaarzp/yl.
De vormingvaneenCis-Leithaanschministe'rle
werd opgedragen aan Adol
f z'
Mdrdzdrg.Het

kerkeljkewettenaangenomen.Daarzt
jechter

v
eel te zacht werden toegejasten op verre
na niet alle misbruiken verhlnderden,eischte
devrjzinnigepartjbeschermingvandelagere
geesteljken tegen hunne overheden,regeling

van den toestand der oud-Katholieken,her-

ziening van de wet0? hethuweljk enz.

ontbond de onwettige Landdagen;de nieuwe
In hetjaar1875 hleld I'
ranzJd.
:@A,door
keuzen vielen uittengunstederconstituérende Andrâssy vergezeld, te Venetië eene vriend-

partjendeRjksraad,daaropbjeengekomen, schappeljkezamenkomstmetVLctorFzzllll:l.
was talrjk genoeg om besluiten te nemen, In het Huis van Atkevaardigden van den
hoeweldemeesteFoederalistenafwezigbleven. Rjksdag werd een wetsontwerpt0tregeling

De zaken in Galicië wilden echter in 1872 van den toestand der oud-Katholieken aangenog niet vlotten, omdatde Polen een onbe- nomen,maar d00r hetHllis der Heeren verperkt zelfbestuur verlangden.O0k in kerke- worpen. In den Hongaarschen Rjksdag ontljke aangelegenheden bleef de readie aan- stond door den invloed van Koloman Tïdzl
houden, daar de minister van Eeredienst de eene belangrjke verandering, zoodat deze
handelingen der Oud-Katholieken Onwettig minister werd en bjdenieuwe verkiezingen
verklaarde en zich daardoor hetongenoegen eene aanzi
enljke meerderheid verkreeq. In
op den hals haalde van de liberale drukpers. den aanvang van 1876 overleed er de ultsteIn Hongarje kwam evenmin een eindeaan kende, vaderlandslievende staatsman Dêak.

de staatkundige beweging;hoeweler de ge- Bj voortduring steldeHongarjebtjderegeling
matigde partj van De
'ak bj deverkiezingen van de betrekking deslandsmetoostenrjk
de overhandbehield,moestdeministerLonyay hoogeeischen,zoodatzelfsffbdylfAzjneliberale
wegens zware beschuldigingen aftreden en landgenooten tegenoverdrjvingwaarschuwde.
w erd opgevolgd door den bekwam en minister Eindeljk kwamen in 1877debeideministériën

van Koaphandel Sxlary. Door den Boheem- - hetCis-LeithaanscheenhetHongaarscheschen Landdag werden 40 constitutionéle af- tot onderhandelingen omtrent een vergeljk,
gevaardigden naar den Rtiksraad gezonden, en de uitkomsten daarvan werden aan de
en eene nieuwe kieswet werd in April1873 Vertegenwoordigers der beide deelen voorgedoor den Keizer bekrachtigd. Volgens deze l
egd.Dereqeling derkerkeljke zakenkwam
bedroeg hetaantal leden van den Rjksraad echtern0g nlett0teengewenschteinde.Inden

353,uit4groepenvankiesbevoegden(grondbe- oorlog tusschen Rusland en Turkjëbewaarde
va
zitn
tersKo
,lo
ap
nh
de
and
ljkeel)gemeenten,stedenenkamers oostenrjk t0tnu t0eeenenaauwgezette0ngekozen. Het Galicische

vraagstuk bleefvoor'shandsonoygelost.

zjdiqheid;terwjl zich bj deSlawischebevolklng eenenatuurljkesymyathievoorRus-

Stremayr,spaarde geenemoeite0m de s(5hool

-

De minister van Eeredienstln Oostenrjk, land openbaarde,schaarden zlch deHongaren
inzonderheid de studenten te Pesth - aan

weder onder de heerschappj der Kerk te dezjde derTurken.Inelkgevalveroorzaakt
brengen en beantwoordde het verzet tegen erdiestrjd eenegrootespanning,diewegens
die bedoeling met harde maatregelen. H ier- kostbare krjgstoerustingen en de onzekere
door werd de overmoed derg'eesteljkheid ge- toekom st een noodlottigen invloed oefenen op
prikkeld. Het Huis van Atkevaardigden van de welvaart der ingezetenen en o? den toeden Rjksraad werd wederom ontbonden,en stand der schatkist. Eene ministerléle crisis,
het bleek na de nieuw e verkiezingen,datde die wegens het mislukken van bovengemeld
groote meerderheid totdeconstitutionélepartj vergeljk in den aanvang van 1878 Oostenrjk
behoorde.D e leider der oppositie(deminder- bedreigde,daarvonz fzdrdydr.gzjneportefeuille
heid)Tvas graafHokenwart.Totvoorzittervan terbeschikking desKeizersstelde,bleefvoorts
hetIluis der Ileeren Yierd prins Carlos2l6r.
:- zonder gevolg,daar de reorganisatie van het
perg benoemd, terwjl het H uis van Afge- Cis-Leithaansche Kabinet aan genoemden

vaardigden dr. Reel
tbaner t0t zjn voorzitter staatsman werd opgedragen.Eindeljk is in
koos-opdetroonrede,waarindeKeizerregeling Februarj 1878 voorgesteld,dathetCongrès

der verhouding tussehen Kerk en Staattoe- ter bepaling van de vredesvoorwaarden van
zegde,gaven debeideligehamentenantwoord, Ruslanden Turkjein de hoofdstad van 00s-

datzj volkomenegeloofs-engewetensvrjheid tenrjk zou worden gehouden,- 'tgeenechverlangden, Op de verschillende Landdagen ter geen bjvalsehjnttevinden bj hetRussisch Kabinet.
w erd voorts heftig gestreden.
Te midden van die parlementaire worsteOostenrijksche
lingen ontstond de groote geldcrisis,die hon- zie Sgecessie-oorlogen.

derdebanken vernietigde,terwjlopdenlsten

Suceessie-oorlog,

Oosterbaan (lIero) een verdiensteljk

Mei 1873 de wereldtentoonstelling te W eenen Nederlandsch godgeleerde, geboren te Hardoor den Keizer geopend werd.De fnandéle lingen den 3den Januarj 1736,studeerdete
ongelegenheid had eennadeeligen invloedopde Franeker en te Amsterdam in de godgeleerddrukte van het bezoek. Toch verschenen er heid,werd in 1760 predikantbj deDoopsde meeste Vorsten van Europa zelfsdeKeizer gezinde gemeente te Makkum en aanvaardde
van Ruslan; en de Koning van Italië.In 1874 een jaar later het hûogleeraarsambtM n het
XI.
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seminarium der Doopsgezinden fe Amsterdam
raeteene redevoering:XDe evidentiae gradq,
qui in religione Olim relevata locum habere
P0t0S65@Hp
--wi
jddezil!h metgrooten jveraan
hetûnderwjs,datzeer Y7ordtgeroemd.Van
zjnegeschriftenvinden wjvermeldeenartikel
over de Doopsgezinde broederschap in de
KDictionaire encyclopédique d'Yverdun'' en
eene gEpistola de Mennonitis'' in de gBibli-

pogingen van zjnevroegereentejenwoordige

vazallenstaten, zooals Roeménie, Egypte,
Serbië, Montenegro, Tripolis en Tunis, of

van de door Turkje Onderworpene volken,
zooals de Grieken, - pogingen om zich aan
de Turksche heerschappj te onttrekken hebben bj herhaling de Oostersche kwestie
opdenvoorgrondgeschoven,waarbjdeoverige
Europésehe Mogendheden zeer verschillende
otheca Hagana''
.In 1786 legdehj hethoog- rollen vervulden. Terwj'l in de 18de eellW
leeraarsambt neder en werd predikantteHar- sommi
yeVorsten hetonmagtigeTurl
tjeslechts
lingen, waar hj den 18den September1801 ter slulk (mdersteunden tegen deveroveringBplannen vanRusland en oostenrjk,schaarde
overleed.
Oosterdijk ofOosterdijk Sehachtis zich in 1798 Engeland Openltjk aan de zjde
denaam vaneengeleerdNederlandsch geslacht. van Tur
kje)om deEgyptischeexyeditievan
Bonaparte tevernietigen,en na dlen tjdbeVan deleden noemen wj:
Hermannns Op:fdrtuk k%ehacht,geboren te jverden zich de versehillende Mogendheden
Amsterdam den lsten Junj 1G79.Hjwaseen om (zooalsRusland)in hetoosten een onbeleerling van Boerhaareenwerdin1719gewoon tw istbaaroverwigt te verkrjgen,om (zooals
hoogleeraar in de practische geneeskunde te Oostenrjk)den bestaanden toestandtehandhaLeiden,zag zichlaterbenoemdt0thoogleeraar ven,of om (
zooals Engeland en Frankrjk)

i
n depractisch-theoretischeyeneeskunde,gaf ter bevordering van handelsbelangen aldaar
eenige oorationes'' in het llcht cn overleed invloed tebekomen.Inzonderheid washetO0sterschevraagstuk aan deordebj denopstand
den lldenFebruarj1744.
Johannes Oa:fer#'
/à ScAccAf,een zoon van der Griekeng bj den aanvalvan Egypte op
den voorgaande.Hj werd geboren teIueiden Syrië en bj den Krim-oorlog, doch vooral
den Q6sten October 1704, doctoreerde in de 00k in onze dagen,na den Opstand in Herwjsbegeerteenindegeneeskunde,aanvaardde zegowina en Boelgarjein 1875 en den aanvallenden oorlog van Serbië en Montenegro
in 1;Q8 het hoogleeraarsambt te Franeker,

een Jaarlaterte Utrecht,werd in 1790eme- tegen Turkje.Toen dit laatste in 1876 de
ritus en overleed den 18den Augustus 1792. overwinning behaalde,trad Rusland#volgens
Behalve eenige yorationes''schreefhj:rln- zjne verzekering gedrongen door de volksBtittltiones medi
clnae practicae etc.(1747 en stemming ten behoeve van de Christenbevol-

later meermalen),- en r'
Een geneesmiddel
tegen vallendeziekte enz.(1771)''.
Rermann'
usGdrcrtlvdOonterdj;kSc/
zcc/z/,een

king,in 1877 in het strjdqerk,terwjlde

overige M,ogendheden onzjdlg bleven. De
moejeljkheid van de oplossing der opstem
broederszoon van den voorgaande,geboren te sche kwestie ligteensdeels in de beduchtheid
Katwjk den 19den November 1731. Hj pro- V00r de veroveringszucht van Ruslandj dat
moveerde in de geneeskunde,vestigde zich te volgens velen aanspraak m aakt op het By-

pk met Constantinopela1s
Amsterdam,maar beoefende hoofdzakeljk de zantjnsche KeizerrLatjnsche en Nederlandsche dichtknnst. Hj hoofdstad, weshalve het ook in tjden van
leverde eene vertaling der rLierzangen''van vrede eene gestadige gisting onderhield bj

Horatius, welke in 1819 door de zorg van de Grieksch-lfatholieke? Slawische onderdaden rector (later hoogleeraar) Peerlkamp in n0n Va'n den Sultan, en anderdeels in den
hetlicht verscheen,alsmedevan een gedeelte ellendigen toestand van hetTurksche Rjken
van de rllias'' enz., was lid der Leidsche den onwilofdeonmagtder regéring,om eene
Maatschappj vanNederlandscheLetterkunde, voldoende regtszekerheid te verschaffen aan
de Christenen. Hierdoor toch wordtRusland
en overleed den 18den April1795.
Nieolaas Gdpr-/v: Oostevdî
jk,een zonnvan gestadig aangemoedigd, om zjneplannente

Johannes (den voorlaatste).geboren teUtrecht volvoeren,terwjldeoverigeChristeljkeM0in Februarj 1740.Hj studeerde te Utrecht gendheden tevens worden afgeschrikt van
en te Leiden, werd in 1771hoorleeraarin een bondgenootschap metTtlrkje.Daarzich
de geneeskundete Harderwjk enln 1775 te intusschen op dit oogenblik (20 Februarj
Leiden,en overleedaldaarden3denSeptember 1878) hetRussische leger voordewallen van
1817. Behalve sorationes'' en Opstellen in Constantinopel bevindt, is het zeerwel m0-

tjdschriften leverdehj:apraeceptamedicinae geljk,datde Oostersche kwestiehareeinbeslissing nadert.
practicae (1183)''
.
Oosterschetaal-enletterkunde(De)
Oostergo ,zie FHesland.
Oostersche K erk ,zie GriekneheXdrk. cmvat de talen en de hierin opgestelde 4eOostersche kwestie (De)is devraag schriften der volkeren van het Oosten, lnnaar de oplossing der moejeljkheden,door zonderheid van Klein- en Midden-Azië.W é1
de gesteldheid van het Oosten veroorzaakt. gaf de uitbreiding van het Christendom aanZj lsgelegenin den ziekeljkentoestandvan leiding tothare beoefening,en stond reeds in
het Turksche Rjk,dat nietin staatishet tle middeneeuwen het Hebreeuwschj als de
gezag in zjneverschillendedeelen naareisch taalvan den grondtekstder boekendesOuden
tehandhaven en evenmin genegenschjntom Yerbonds en,naar men beweerde,alsde oorde verhouding tusschen de Mohammedanen en spronkeltjketaalvanhetmenscheljkgeslacht,
Christenennaarbehoorenteregelen.Herhaalde in hoog aanzien,doeh hare kennis vond men
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hoofdzakeljkbjdeIsraëlieten,die,ondersteund
doordegeschriften van uitstekendeArabische
taalkundlgen, de grondslagen gelegd hebben
voorde wetenschappeljkebeoefeningvan het

Engeland bezit de rjkste verzamelingen van
Oostersche handsehriften in het India oëce
te Londen, in de Bibliotheca Bodleyana te
oxford en in hetBritsch Muséum ,alwaarzich

Hebreeuwsch. Eerst na de Hervorming be- tevenseenegroot
everzamelinqvanAssyrische
moeiden zich 00k Christenen met de taaldes en Indische kunstwerken bevlndt.De Biblio-

Bjbels,voortsmethetSyrisch,Chaldeeuwsch, theek te Parjs bevat veleChinéscheen die
Aethiopisch en Arabisch. Op laatstgenoemde te Madrid vele Arabisehe handschriften.Men
taal had men zich trouwens reeds vroeger vindt voorts vele Oostersche handschriften in

toegelegd wegens de rjke daarin aanweziye de boekerjen te Berljn)Miinchen,Dresden,
letterkunde - voo1'al 0ok wegens de daarln Gotha,Leipzig,W eenenenLeiden.Eindeljk
gevondene vertaling der geschriften vanArlsflfdld.
:. In de 16de eeuw heeft voorts de bevordering van het zendingswerk hetaanleeren
dier talen bevorderd. Paus Gregovil
ts XIII
stichtte te Rome eene zendelingenschoolmet
4 collegiën voor Oostersche talen,en Urbanus
V1II deed er in 1627 het vermaarde gC01legium depropagandaide''verrjzen.Ditcollegie
heeftonderscheidenebelangrjkegeschriftenin

heeft men ter bevordering van de studie der
Oostersche taal-en letterkunde Aziatischegenootschappen,zonals het rRoyalAsiatic S0ciety'' te Londen,- het sDeutsche Morgen-

lândische Gesellscllaft''enz.,terwjlteParjs
een belangrjk plburnalAsiatique''verschjnt,
en het Aziatisch Genootschap te Bengalen

merkwaardige geschrif
len in hetlichtzendt.
Debesteinrigtlngen van onderwjsvoorO0s-

Oosterschetalen inhetlichtdoenverschjnen. tersche taal- en letterkunde heeft m0n te
00kinonzedagenzjndezendelingen,inzon- Rome,Parjs,Weenen en Petersburg.
Vooral o0k is hare beoefening van belang
derheiddeEngelsche,metjverwerkzaam aan
de ontwikkeling der oostersche letterkunde. voor de studie der vergeljkendegodsdienstHare beoefening werd A'oorts bevorderfl door wetenschap.ln de geschriften van hetOosten
hettoenemend handelsverkeerin het Oosten, staat de godsdienst op den voorgrpnd,en de
d00r de verovering van Oost-lndië door de kennis der Veda's, der Zend-avesta? der

Engelschen,diederjkebronnen derIndische Boeddhaïstische en Chinéschegewjde olrkontaal- en letterkunde voor de Europésche we- den baant den w eg t0t een onbevangûn 00rtenschap ontsloot,doordentogtvanNapoleonI deelover hetalgem eene wezen dergodsdienst.
naarEgypteendoortalrjkewetenschappeljke Tevens is de Oostersche letterkunde de v00rreizen. De kennis van het Sanskriet en de naamste bron voor de oudste geschiedenisvan

ontdekking van zjne verwantschap methet hetmenscheljk geslacht,en watde volkeren
Perzisch en met het Zend, alsmede metde van hetOosten geleverd hebben op hetgebied
talen van Europa,gafin den aanvang dezer van wjsbegeerte en regtskennis,van dichteeuw in Duitschland aanleiding t0tde verge- kunst en taalstudie is hoogst merkwaardig.
ljkende taalstudie, welke wederom eene Het streven van de beoefening derOostersche
gunstige werking had op de beoefening der taal- en letterkunde is in de eerste plaats,
Oostersche talen. T0t aan de 19de eeuw t0e zuiveretekstenteleverenvan debelangrjkste
vormden deze een aanhangsel der godgeleerd- geschriften,en in de tweede plaatsde kennis
heid, terwjl er thans aan de universiteiten van deze doorgoedevertalingenteverspreiden.

bepaalde leerstoelen, t0tde faculteit derletOostersch-Romeinsch Keizerrkk,
teren behoorende,voor geopendzjn.Menheeft zie Byzantiinsohe A#1'.
er alzoo voor de Semietische talen,voor het
Oosterzee. Onder dezen naam vermelden
@@
Sanskriet, en hier en daar zelfs voor Egyp- W p:
H endrik M arinus Clrïdfïcgoznan Otufdrzdd?
tiologie. Met de studie der Semietische talen,

nameljk Hebreeuwsch,Syrisch,Aethiopisch, een verdiensteljk Nederlandsch schrjver.Hj

Chaldeeuwsch,Assyrisch en Arabisch? wordt w erd geboren te Brakelden 29sten Augustus
gewoonljk die van het Nieuw.
perzlsch en 1806 wa8 in 1830 predikant te Elkerzee en
van hetTurksch verbonden.Metdestudievan in 1844 te Oirschot, ontving in 1872 zjn
hetSanskrietvereenigtmen doorgaansdievan emeritaaten vestigde zich daarna te Haarlem.
hetIndo-Germaansch,diederalgenzeene taal- Hj schreef:r'
Viertalleerredenenovergesehiekennis,alsm ede die van de Zend-avesta en denissen des 0. V. (1841)'', - yDa Nedervan de Oud-perzische opschriften.Eindeljk landsdxe Hervormde Kerk inharenlnwendigen
gaat met de beoefening vanhetEyyptisch di
e toestand en inwendig bestuur(1861- 1865 2
van hetKoptisch en van anderanleuwe talen dlnl'',
KDe Synode van 1851'',- ,De
van Afkika hand in hand.Eene vierde groep Synodeen deBjbelvertaling (1854)'',- rDe

bestemqelt men metden naam van Sinologie Synode en deleervrjheid (1865)'',- rlaar(hetChlneesch);zj bloeitvooralinEngeland boekjev00rdeNed.Herv.Kerk(1870-1872)''
,
en Frankrjk, in den laatsten tjd versterkt terwtjlhj eenereeksvanbelangrjkegeschrifdoor de Japansche taal en letterkunde. De
Finsch-rartaarsche, de Maleisch-polynésische
en de Drawidische talen, benevens het Siameesch,hetTibethaansch en andereAziatische

ten uitden vreemde in hetNederlandsch over-

bragt en talrtjke bjdragen in tjdschriften

leverde,vooralin de rvaderlandsche LetterOefeningen.''
s ran Opdfdrzd:, een zeer
talen zjnn0gweinig onderzocht.Vooralheb- Johannes Jccpsl,
ben oostersche taal-enletterkundebeoefenaars verdiensteljkNederlandsch godgeleerdeenuit-

gevonden in Duitschland,terwjlook andere stekend redenaar,geboren teRotterdam den
beschMfde volkeren niet zjn achtergebleven. lsten April 1817.Hp onderscheidde zich reeds
Q3*
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vroeg door een ongemeen gunstigen aanleg, XJaarboekenvoorwetenschappeljketheologie''
,

ontving zjneopleiding aan hetgymnasium in
zjne geboorteplaats en werd in 1835 ingeschreven a1s student aan de hoogeschool te
Utrecht,waarzjnevriendenhem bewonderden
wegensdevlugheid van zjngeestenwegens
zjn even getrouw als veelomvattend geheugen.Nadat hj den dodorsrangin de godgeleerdheidverworvenhad,zaghj zich in 1841

waarvan hj van 1845- 1856 mederedadeur
was,- voortsdichterljkebjdragen inJaarboekjes enz., terwjl hj t0tde medewerkers
behoort aan de pK erkgeschiedenis in tafereelen'
' en aan Lange's rBibelwerk''. Vboral is

hj met vrucht cn jverwerkzaam op apolo-

getisch en homiletisch gebied,en een qroot
aantalvan zjnewetenschaqpeljkegeschrlften
en leerredenen is in verschlllende talen Over-

beroepen t0tpredikantte Eemnes-Binnen,in
1843 te Alkmaar en in 1844 te Rotterdam , gezet.Hj iskommandeurvandeEikenkroon,
waarhj,hoezeermeermaleneldersgeroepen, ridderderordevan denNederlandschenLeeuw
dedienstwaarnam totdathj in Odober1862 der Pruissische Kroonorde 3deklasse en der
benoemd Tverd t0t hoogleeraarbj de theolo- orde van de Poolster van Zweden,1id van
gische faculteit der Utrechtsche hoogeschool, de Leidsche Maatschajpj van Ned.Letterwelke betrekking hj in Januarj 1863 aan- kunde, van het Provlnciaal Utrechtsch Gevaardde met eene oratie:pDe Scepticismo'' nootschap van het Noord-Brabantsch Genootterwjl hj in 1869 het academisch redoraat schap,van hetBataviaansch Genootschap van
nederlegde met eene rede: pDe Religione Kunsten en MTetensehappen en van andere
Christianâ,optimâveraehumanitatismagistrâ''. binnen-en buitenlandsche W etenschappeljke
Hj bekleeddebj voortduring zjn leerstoelte vereenigingen.
Utrecht, niettegenstaande bem Op zeer eerOost-Friesland , een voormalig vorstenvolle voorwaarden een theologischprofessoraat d0m in den noordwesthoek van Duitschland
in Noord-Amerika werd aangeboden.Hoewel en alzoo aan denoordoosteljkegrenzen van
zich handhavendeop een Christeljk-orthodox Nederland, vormt thans met Harlingerland

standpunt, bleef hj door zjne ongemeene de Pruissische landdrostenj Aurich, doch
humaniteiten doorzjnegroote ontvankeljk- strekte weleer zich uit t0t aan de Jade.Omheid voor deverschillendeindrukken uitzjne trent de gesteldheid van den bodem aldaar
nm geving bewaard voor gestreng confessio- raadplege men het artikel Hannoner.In den
nalismus of steil sedarismus,en zjneuitste- tjd der Romeinen waren erop de kustvan
kende kanselredenen, in dichterljkevormen de Eems t0t Mn de Elbe de Caucen gevesgekleed,rjkmetbeeldenversierd en metden tigd,en sedert de 5deeeuw deFriezen.Deze
gloed der overtuiging voorgedragen,boeiden werden in de 8ste eeuw toegevoegd aan het
steeds groote scharen van hoorders,- 0Ok Frankische en in870 aan hetDuitsche Rjk.
van verschillenderigtingen.Vanzjnegeschrif- Het land behoordevoortst0tdeFriesche Zeeten vermelden wtJ
': pllet leven van Jezus landen,en onder dehoofdlingen,die ersedert
(1846- 1869), 3 dln; 2de druk,1873)'',- de 13de eeuw het gezag in handen kregen,
Over de waarde van de H andelingen der verdient inzonderheid Bdzard Oïràzdzlc van
Apostelen (bekroond door het Haagsch Ge- Gretzylvermelding (1435).ZjnbroederUlrick
nootschap,1846)'',- pOpreis.Bladen uitde werd in 1454 in den rjksgravenstand opgeportefeuille(1853)'',- pOpreis.NieuweBla- nom en en door Fredevik III beleend m et
4en uit de portefeuille (1856)'3, welke beide Butiadinger-en Stedingerland enJever,'tgeen
laatste werken gezamenljk zjn herdrukt in M nleiding gaf t0t bloedige oorlogen metO11873,- XJaques Saurin.Eene bladzjdeuit denburg en met de hoofdlingen van Jever.
de geschiedenls der kanselwelsprekendheid Edzard TT, de vermaardste regentvan Oost(185552de druk,1869)''
,- pRedevoeringen, Friesland,dw ong de hoofdlingen van Harlinverhandelingen enverspreidegeschriten(1857, gerland en Jever1hem als heer te erkennenj
2 d1n)'',- pDichtergenie.Eene Schillerstudie terwjlKarelTrhem t0t stadhouder van Gr0(1860)'', - rGeschiedenis onzer theologie. ningen benoemde. Daarentegen moest hj
Proeve van hlstorische kritiek (in de rlaarb. Butjadinger- en Stedingerland en Jever aan
van W et.The0l.''1861)''- gvaria.Verspreide Oldenburg afstaan.Hj was degene,diehet
geschriften (1861)'',- rGewjdebladen:ge- Oost-FriescheLandregtinvoerde;o0k omhelsde
denkboek der heiligen geschiedenis in taferee- hj de Hervormde leer,bepaalde datin zjn
1en (1861- 1862)'') - Iets over da Costa geslacht steeds de oudste zoon opvolger des
(1861)'',- pDevrouw en denieuwe littera- vaders z0u zjn in deheerschappj,en overtuur (1867)'', - cBjbelsche theologie des leed in 1528.Onder Enno 11I kwam in 1611
N.V.(1867!Qdedruk,1867)'',- rchrlsteljke tusschen de Standen en den Graaf eene overdpgmatiek (1870- 1872;2dedruk,1876)'',- eenkomst t0t stand,die geruimen tjd den
Leerredenen (1871- 1876,12 d1n)'',- pMe- grondslag uitmaakte der Oost-Friesche consti4edeelingen en bjdragenvoorKerk en Theo- tutie.Enno .
Ta4d'
?
z)k (1651- 1660)werd door
logie (1872 en 1875,2 dln)''
?- Verspreide keizer Ferdinand III in den rjksvorstenstand
geschriften, christeljk-litterarlsche opstellen opgenomen, doch Oost-lnriesland bleef een
(1877, lste d1)''
, - ppractische theologie graafschap. Toen in 1744 met KarlX #zJed
(
1
8
7
7
,
l
s
t
e
d1
,
t
e
rwjlhet2deeerlanqvolgtl/', de manneljkeljn van hetHuis Civkzena uitdelbergscheCatechismusln 52leer- stierf, werd Oost-Friesland aan Pruissen toepDe Hei
redenen (1870; Qde druk 1874)'' - onder- gevoegd.Na den slag bj Jena (1806)werd
scheidenefeestredenen - alsmedetalrjke 0p- het door Nederlandsche troepen bezet en in
stellen in tjdschriften, inzonderheid in de 1807ingeljfdinhetkoningrjk Holland,doch
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in 1810 als departementooster-Eemsmethet metden Kretlzberg (136Ned.e1),den KtlklinFranscheKeizerrjkvereenigd.Schoonin1813 berg enz. In het zuiden worden de heuvelB
door de Pruissen in bezit genomen,werd het vervangen door vlak land,met bosschen en
in 1815 aan Hannoverafgestaan,om in 1866 moerassen zich uitstrekkende t0t aan Polen.
met dit laatste t0t Pruissen terug te keeren. TochverheFen zichhierdeGoldberg(235Ned.

Ditgewestwas- gelijk w!jreedszeiden -

a1s e'én der Friesche Zeelanden in demiddeneeuwen op het naauwst met 0nsVaderland
verbonden.Er werd regtgesproken onder den
Upstalboom , op een heuvelin de nabjheid
van Aurich. In de dagen der Hervorming
vonden vele Nederlandsche aanhangers der

el),deDamerau(201Ned.el)enz.0ydehoogte
van den Lanlrug heeft men een drletalhoogvlakten. De eerste ligtten zuiden van Oste-

rode en bereikthare aanzienljkstehoogte in
de KernstdorferHoogte (313 Ned.el),- de
tweede, met talrjke meren versierd,verheft

zich in den Voigtsdorfer Berg t0t 221 Ned.

nieuwe leer eene wjkplaats te Emden,en el,- en de derde)ten oosten van de Masoen0g lang bestonden in sommige steden van rische Meren gelegen, vormt een Qaauw geOost-Friesland Nederlandsche Hervormde en welfden landrugmetaanzienljkewouden,alsDoopsgezinde gemeenten. Laatstgenoemden mede met den Goldaper Borg (272Ned.e1),
vindt men er thans n0g te Emden,Leer en den Fri
edrichhowerBery (309 Ned.el)enz.,
Norden;zj hebben zich aangesloten bj de Opdekustvlakte,welkezlchterhot
ytevan100
Groninger Doopsgezinde Societeit.
Oost-Gothland ofOestergötland,een gewest in het zuiden van Zweden tusschen de
Oostzee en hetW ettermeer,telt op nagenoeg

Ned.elverheft,vindtmen n0g eenlgekleinere
heuvelmassa's.Beneden Tilsitstrektde lM gte

van Tilsit zich uit.Dezeisgedeelteljk zeer
vruchtbaar,doch gedeelteljk metkreupelhout
195 E5getyr.mijlbjna263000inwoners(1874) begroeid en naetonvrutthtbaregronden bedekt.
en draagtln hetnoorden en zuidenboschrjke Langs de kust verrjst voorts eene keten
bergen, die eene vruchtbare, wélbebouwde van naakte duinen, die zich ter hoogte van
vlakte insluiten.Bj hetW ettermeer verheft 50 t0t 60 Ned.elverhelen.Hier heeft men

zich de omberg terhoogte van 797 Ned.el. de Golfvan Dantzig,en t0tdegrootestrandDe Oostzee vormt hier 2 diep in het land mexen behooren erhetKoerischeenhetFrische

doordrinrende boezems, de Braviken en de Haf,door smalle landstrooken (Nehrungen)
Slëtbaken,tusschen welke zichhetvrtlchtbare
schiereiland W ikboland uitstrekt;in eerstgennemden boezem stort de Motala,de afvoerrivier van het W ettermeer, zich uit. Het

van de Oostzee gescheiden.In het eerste

stort de Memel zlch uit en in het tweede
de Pregel en een gedeelte van de W eichsel.
De voornaamsto rivieren van deze provi
ncie

merkwaardigste meeriserdeSommen,terwjl zjn de Memel (Niemen) en de Pregel.De
men er in het zuiden n0g eene reeks van eer/tein hetnoordoosteljk gedeeltegelegen,
ke
meren aantreft,wel
ve
rbodoor
ndenmi
zjddel
n van kanaeen splltst zich in de laagte van Tilsit in de
len m et elkander
en alzoo
uitmuntenden waterweg vormen.De inwoners

Rusz en de Gilge.De Pregel,gevormd door
de vereeniging van de Angerap, Pissa en

nster,wordtbj Insterburg bevaarbaar,onthouden erzich hoofdzakeljk beziqmetland- I
bouw en veeteelt,aan zeemetvlsscherj en vangt de Alle,en zendt de Deime naar het
scheepvaart,eindeltjk 00k metmjnontyinning. Koerische Haff. De Drewenz en de Narew

De kopermjn Atvidaberg leverdeerln 1874 stroomen er naar de W eichsel. Hetkanaalbtjna 15 millioen Ned.pond koper, en ook
de opbrengst der tjzermynen is er van veel
belang.Voorts heeftmen er,jzersmelterjen,
jzergieterjen,laken-en katoenfabrieken,suikerraënaderjen, tabaksfabrieken, olieslage-

stelselbreidterzich nleer en raeer uit.Sedert
langheeftmenerdenGrooten Friedrichsgraben
en het Seckenburger Kanaal tusschen de
D eime en de Gilge,alsm ede den reeds verm elden Masoerischen w aterweg.Voortsgroef

rjen,glasblazerjen enz.Aan de kustvindt men er in den Jongsten tjd het Elbingmen goede havens,en de spoorweg van Stok- Oberl:ndische kanaal tusschen de meren aan
holm naarSchqnen doorsnjdthetlandschap. de grenzen van 'W est-pruissen en het König
Oost-lndi: noemt men in den ruimsten W ilhelmskanaal bj Memel,terwjl er n0g
zin de schiereilanden Vöör- en Aehter-lndië een ontworpen is tusschen de Angerap en de
m et de eilanden van den Indischen Oceaan. Alle.Detalrjkemerenvormenerverschillende
Men onderscheidt Britsa -lndië, thans het groepen. De voornaamste is de Masoerische
En-qelselt-lhdisehe Keoerrn
jk genaamd,en Ne- groep met het Rosche- en Spirdingmeer en
#drllzl#,
scA Oost-lndië.Zie onder Indië.
vele andere. Voorts heeft men eene groep

Oost-pruissen,deOosteljkehelftvan de van meren bj Passenheim,bj Liebenmiihl

voormalige provincie Pruissen, doc'
h sedert enz. Het klimaat is er gezond, maar vrj

1878eene afzonderljke provinde vormende, guur;degemiddeldejaarljkschewarmtegraad

grenstin hetnoorden aan de oostzee en aan is te Königsberg 6062 C.,te Tilsit6042,en
Rusland,in hetOosten en zuiden aanRussisch dejaarljkschehoeveelheid regen bedraagter
Polen en in het westen aan W est-pruissen, 50- 65 Ned.duim Van de oppervlakte van

enbeziteeneoppervlaktevan6711/2L yeogr. ditgewestisbjnadehelftbouwland,nagenoeg
mjl. Dit gewestligt in hetNoord-Dultsche 24G/ohooi-enweilandenomstreeks290/0bosch.
laagland,doch isin zjngeheelgeenevlakte, Het meeste bouwland vindtmen in de kustdaar heteene groote afwisseling aanbiedtvan
heuvelachtige streken en eFene velden. De
Noord-Duitsche Landrug loopt er over heen

vlakten ten zuiden van de Pregel,en deze
landstreek is tevens de vruchtbaarste van

hetgeheele gewest.Roggeen aardappelszjn
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er de voornaamste voortbrengselen,- voorts Y73ron grootej krachtige lieden met blond
oogstmen ererwten,vlasenz.Aan dePregel haar en blaauwe oogen. Zj woonden in
bj Königsbergheeftmenuitmuntendeweiden. dorpen en op landhoeven enhielden zich bezig
In 1873 waren er350000paarden,785000stuks met landbouw en veeteelt,doch aan de kust
rundvee,bjna 2 millioen schapen,naçenoeg 00k we1 methandelen scheepvu rt.Hoewel

1/:millioen zwjnen,bt
lna 1millioenreltenen grootevoorstandersvanruwebedrjven,zooals:
108000 bjenstallen.Men legt er zlch met dejagt,denoorlogen hetdrinkgelag,onderjver t0e op de paardenfokkerj en op de scheidden zj zich doorreinheid vanzedenen
veeteelt. T0t de wilde dieren behooren er eenvoudigheid van levenswjs. Hunne taal,
vooral het hert,deeland (inhetIbenhorster een tongval der Lithausche, is sedert 2
woud),deree,dewolt',dev0s,delynx enz. eeuwen uitgestorven.Zjvereerden denatuurVoorts heeft men er veelgevogelte,en in de krachten als hunne goden, en de priesters
rivieren vangt men inzonderheid zalmen en hadden er een !rootgezag.Zj &varen &vreed
steuren.T0thetrjk der delfstofen behooren jegens hunne vpanden,maar gastvrjJegens
er vooral barnsteen en turf, alsmede leem , vreemdelingen. Bisschop Adalbert t)Js Praag
kalk,grasjzersteenen bruinkolen.Volgensde wilde hen t0t het Christendom bekeeren,
telling van 1875 waren er 1856421 inwoners, maarboette in 937 zjn jvermetzjn leven;
en onder deze 1569365 Lutherschen,232903
R. Katholieken, 982 Doopsgezinden, 3625
Baptisten,14425 Israëlieten enz.DeR.Katholieken wonen erhoofdzakeljk in Ermland en
de Doogsgezinden in de l
aagte van Tilsit.

doch Boleslaus Olrpùry, hertog van Polen,
maakte in 1015 de Pruissen schatpligtig!

vernieldedenvoornaamstenzetelderalgoderj
te Romowe en deed hen de belofte aieggen,
dat zj zich zouden laten doopen.LaterverVan delngezetenen zjnverrewegdemeesten brjzelden de Pruissen het 1uk derPoolsche
Duitschers,daarenbovenheeftmenerLithauërs heerschappj,en Bol
eslaus i'F, die in 1161
en Polen.Op de Koerische landengte en bj tegen hen oqtrok,leedeene bloedigenederMemelvindtmen n0g ongeveer400 personen, laag. Eerst ln 1215 werd Christiaan, een
die de Koerische taalspreken.Landbouw is Bernardjner monnik uit Oliva, t0t eersten
er hetvoornaamste bedrjf,- voorts heeft bisschop van Pruissen benoemd.Doch dehoop
men ervelerleinjverheid,benevenshandel, van dezen om alde Pruissen t0thetChriss
cheepvaart en scheeysbouw.Er zjn talrjke tendom te brengen,leed schipbreuk op hunne
houtzaagmolens, paplerfabrieken, glasblaze- vrees, dat zj door het aannemen van het
rjen,bierbrouwerjen,brandewjnstokerjenenz. Evangelie hunne onafhankeljkheid zouden
Hetbinnenlandsch verkeerwordterbevorderd verliezen.Daarzj gedurig invallen deden in
d00rgoede land-en waterwegenend00ronder- hetgebied van hertog Koenraad ecl M asovië,
scheidenespoorwegen,- deze laatstet0teene verbond zich bisschop Christiaan met dezen,

gezamenljke lengtevan 1200Ned.mjl.Men en beiden verzamelden een aanzienljk leger
heeft er den spoorweg van Berljn over terkrtlisvaarttegendePruissen.Hetkruisleger

KönigsbergnaarEydtkuhnenmeteenzjtak,- werd eehter verstrooid, en de Pruissen deden
dien van Tilsit naar M em el, - dien van in 1223 wederom een inval in M asovië,verInsterburg naar Prostken (nog onvoltooid) nielden onderscheidene kerken en plunderden
en eenige andere. Tot de inrigtingen van

de stad Plock. Bisschop Cltristiaan stichtte

onderwjs behooren er:eene universiteit(te daarop in 1225 eene Orde der ridders van

Königsberg), 13 gymnasia, 5 reaalscholen, Christus,maaro0k dezewerddoordePrtlissen
2 hoogere burgerscholen, 7 kweekscholen overwonnenj Cl
tristiaan en Koenraad zochten
vooronderwjzers,eeneambachtsschool,3zee- en vonden nu in 1226hulp bj de Duitsche
vaartscholen enz. Intusschen bevonden zich Orde,aan wier hoofd zich Hermann r/s Salza
in 1871 van de bevolking boven het lode bevond.De Orde z0u het land van Koelm en

levenslaar 370/0, die niet konden lezen of Löbatl in eigendom verkrjgenjindien zj de
schrjven. De provincie is verdeeld in de Heidensche Pruissen wilde bestrjden. De

districten Königsberg enGumbinnen.Erwordt grootmeester nam dat aanbod aan, daar de
regt gesproken door 2 hoven van appél en Orde zich in het oosten in eene ongunstige
29 kantongeregten. Deze provincie zendt omstandigheid bevond.Keizer I'
rederik 11 en
17 afgevaardigden naarden Duitschen Rjks- paus'Gregorius IX beloofden aan de Orde
dag en 32 naar het Huis van Vertegenwoor- het volkomen bezit der toegezegde landen,
digersin Pruissen.
alsmede van die, welke zj daarenboven
Oost-pruissen,aan de Oostzee gunstig ge- overmeesterenzoq,terwjlaandengrootmeester
legen,werd wegenshetbarnsteen reedsvroeg alle regten van een Vorstvan het Roomsche

door handeldrjvende volkeren bezocht. De Rjk werden toegekend.Op den linkeroever
Grieksche zeeman Pytheas (320 vôôr Chr.) van de W eichsel,tegenoverhethedendaagsche
vermeldt de Guttonen, FJcïJ'
M: de Aestiërs Thorn, verrees in 1228 de eerste btlrgt der
(Esthen,Oosterlingen) als bewonersvan dat Dtlitsche Orde en ontving den naam van

land.Deze zonden omstreeks hetJaar 500 Vogelsang. Twee Jaar later zond Hermann

naChr.geschenken inbarnsteenaan Theoderik, rpzl 8alza 20 ridders m et 200 knapen en
koning der Oost-Gothen.De stammen der al- H ermann Wclà a1s eersten landmeester naar
oude Aestiërs ontvingen verschillende namen, Pruissen,waarzj deburgtenThornenKoelm
en de Pruzzen (Verstandigen) bewoonden bouwden.Nu stroomden duizenden derwaartsj
Samland en de kusten van het Koerische die in een strjd tegen de Heidenen,volgens
HaF t0t diep in het binnenland.De Pruzzen debeloftedergeesteljken,den hemelwilden
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verdienen.OphenvolgdenDuitschekolonisten,
handwerkslieden , landbouwers, enz.,zoodat
er reeds in 1232 steden rondom laatstgemelde
burgten ontstonden. De orde begunstigde de
kolonisatie en verleende aan de steden een
zelfstandig bestuur.Men stichtteallengsmeer

overwonnen, maar nu nam 00k de toevloed
van kruisvaarders een einde,zoodatt
le orde
daarna met huurtroepen 00rl0g moestvoeren.

thauërs de nederlaag leed, ltwam het in

van 4000 man Pommerellen,doch toen hj

Zj moest nameljk op hare hoede bljven

tegen de Polen, die haar hetgebied van de
MTeidlselzochten te ontrukkep.Daaxenboven
burgten en steden,en in 1237werd de Ljf- ontstond er ontevredenheid en verdeeldhei;
landsche Orde der Zwaardbroeders met die in het binnenland, en de Poolsche Vorst
der Duitsche ridders vereenigd.De Pruissen W ladislalts Jayello,bjgestaandoorzjn neef
boden evenweleen hardnekkigen tegenstand, W itold van .fif/ztzvdzz,deed in1410met160000
doch werden langzamerhand t0tonderwerping man en 60 sttlkken gesehut een inval in
gebragt.Toch stonden zj in 1242 wederom Pruissen, en de Duitsche Orde,80000 man
op en deden,geholpen doorSwantopolk:hertog tell
ende, leed eene geduchte nederlaaq;de
van Pommeren, een invalin hetgebled der grootmeester,demeestekomthuren,600rldders
orde. De opstand werd echter gedempt en en 40000 krllgslieden der orde sneuveldenj
de Hertog t0t den vredegedwongen.In 1253 vele duizenden werden gevangen genomen en
verreesdeburgtMemel,en in1255verschenen de overigen verstrooid.Ridders en knechten,
koning Ottokar van Bohemen en markgraaf steden en burgten gaven zich Over in de
Otto 'pll l randenbnrg met een kruislegervan handen der overwinnaars,en hetscheen,dat
60060 man,waarna geheelSamland veroverd de Orde vernietigd was.Zj werdechterge0l
en Königsberg gestichtwerd.'Poen inttlssehen red door de dappere komthuur Heinrolbt)
de Orde in 1260 in een strtjd tegen de Li- Plauen. Deze beschermde met een bende
Pruissen t0t een algem eenen opstand,en de de ontzettende nederl
aag vernam,wierp hj
opstandelingen,doordapperebevelhebbersaan- zich aanstgnds in M ariënburg,om alzoo den
gevoerd, behaalden overwinning op overwin- hoofdzetel der Orde tegen den vjand te

ning en vernielden buryten:kerkenensteden. verdedigen. Htj sloeg er alle aanvallen af,
Doch terwtjlergestadlg nleuwe kruisbenden wexd t0t grootmeestergekozen (1410- 1413)
aanrukten,moesten de Pruissen eindelgk be- en sloot den eersten Vrede te Thorn,die
zwjken.Hunne aanvoerders sneuvelden,en de orde in het bezit liet van hare landen
in 1283 was de onderwerping van alle Pruis- enhaaralleen geldeljkeolersoplegde.
sische stammen voleindigd.
De nieuwe grootmeester wilde doorwjze

, het dutlrzaam bestaan der orde
De Duitsche Orde behield nu de souve- wetten vool
reiniteit,de regtspraak in het hoogsteressort zorgen.Hj gafaandesteden,daardezeaanen den eigendom van den grond,en de be- zienljkebelastingen moestenbetalen,aandeel
wonerswerdenzooveelmogeljki1zDt
litschers in het landsbestuur?en stichtte in 1412 een
veranderd. In 1288 werden Nederlandsohe landraad van 20 edelen en 27 burgers. Hiervolkplantingen naar de laagte der W eichsel over waren deridderszo0 verstoord,datzj

en Nogat geroeyen,en deze maakten haar hem van zjne waardigheid beroofden en in

droog en hersehlepen haar in welige weiden. den kerkerwierpen,alwaarhtjin 1429overAan de steden werden velerleiregten toege- leed.De binnenlandschetoestand werd voorts

kend,zoodat zj zich door drukken handel gedtlrighagcheljkeren devernieuwbe0orlog
weldra tot een hoogen trap van bloei verhieven.Zoolang degrootmeester elderstoefde,
w erd dit gew est door een landmeester geregeerd.Ophem volgde inrangdemaarschalk,
aan wien de zorg veor de ridderschap en
het leger wastoevertrouwd,- en op dezen
volgden de komtlmren.H et geheele land w as
in districten verdeeld,en e1k district bezat

tegen Polen vereisehteeenkostbaarleger.De

dl'uk der belastingen nam derhalve toa, en
weldra sloten de edelen en steden denPruis-

sischen Bond(1440)t0tbeschermingvanhunne
regten.Die Bond waseenebelangrjkemagt

tegenover de Orde,doch daar een grootdeel
van deze zich tegen den Bond verklaarde,

ontstond er verdeeldheid.Toen wjders de

een burqt derOrdemeteen conventvan 12 Bond in 1450 een gehel.men raad instelde t0t

t0t24 rldders,bj welken de komthuurhet besttlring der zaken, weudde zich de grûotvoorzitterschap bekleedde.D eze regeling van

m eester Lltdmig ron .
rrliCAAJ'
?4::zl t0t den

zaken werd gewjzigd in 1309,toendegroot- Keizer en den Paus methet verzoek,om een
meester der Orde haren zetel van Venetië eindete maken aandievjandigemagt,waarna

naarMariënbtlrginPruissenverplaatste.Nietlwe de Keizer beval den Bond als onwettig te
statuten werden ingevoerd in 1329,en onder vernietigen.Deze echter bekretlnde zich niet
het bestum- van uitmuntende grootmeesters 0DR de uitspraak des Keizers,zoodat er een
bloaide de Staatmoer en meer,terwjlalleen openbare oorlog ontstonil tusschen de orde
o()rlog gevoerd werd tegen de Heidensche en den Bond.Dezelaatste zeidetlën Gden FeLithauërs. O0k breidde het gebied der Orde bruarj 1454 aan den grootmeesterdegehoorzich m eer en m eer uitqhet 1ag tussehen de zaam heid Op,bekleedde Casimir fT'Z',koning
Oderen de Diina en bevatteop 3000 L geogr. van Polen,metdeheerschappjoverPruissen

mj1 55steden,20000 dorpen,2000 adelljke en opendedevjandeljkheden tegen deOrde.
kasteelen en 48 vastesloten.Hetse,
hittexendst In korten tjd maaktedeBond zich meester
tjdperk derordevaltzamenmethf
ltbestt
lur van eengrootaantalridt
lerbtlrjten der Orde.

van den grootmeester Wlnrlcltvon Xoèrtl#: De Dantzigers belegerden Marlénburg,en de

(1351- 1382.Onder hem werden dc Lithauërs Koning van Polen nam de afvalligen Op a1B
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onderdanen en bestreed de orde. Hans ron
Baénen, een der aanvoerders van den Bond,
zag zich t0tstadhoudervanPruissenbenoemd,
maar toen de Koning zelf in Pruissen verscheen, Averd hi
j door allen, 00k door de
bisschoppen,gehuldigd. Thans nam de D ertienlarige Stedenoorlog tegen de Orde e0n
aanvang.De grootmeester verpandde burgten
en steden,00k Mariënburg,doch zag dedaardoor verkregene geldsommen wegzinken in
eene hopelooze worsteling,welkeeindigdemet

in 1594 metJohann &./:-vl#,keurpri
nsvan
Brandenburg,en laatstgenoemde werd in 1611
met Pruissen beleend. D00r aan de R.Ka-

tholieken vrjheid vangodsdienstt0etestaan
en zelfvan de Luthersche t0t de Hervormde
Kerk over te gaan,maakte hj zichgehaatbj
zjne orthodox-Luthersche onderdanen. Toen
voorts na den dood van den stompzinnigen
Albreel
d Frl#rïc: (1618)Pruissen aan Brandenburg verviel,werd hetnietbeter.Telkens
bj verandering van bestutlr verlangden de
den Tweeden Vrede te Thorn (19 october Standen,alsprjshunnerhuldiging,uitbreiding
1466), waarbj de orde de westeljke helft van hunne regten,en zj werden bjyestaan
van Pruissen aan Polen moestafstaan en de door Pol
en,hetwelk debeleening welgerdg,
oostelgke helft, Samland en Pomeranië als zoodat Georg W ilhelm (1619- 1640)en InrIeeen Poolsch leen behield. Het bestuur des #ric/z Wilhelm (1640- 1688) die voor geld

lands bleefonveranderd doch degrootmeester moesten koopen.Daarenboven werd Pruissen
moest den eed van hulde aieggen voor den in den Zweedseh-poolsehen strjdgewikkeld.

Koning van Polen en dezen bjstaan in den Gedurende den Dertiglarigen 00rl0g bezette
strjd.DePruissischeBond werd tevensver- Gustaaf-AdolfJaren lang devoornaamstehanietigd.
vens van Pruissen en stelde zich in hetbezit
De verzwakte en van zelfstandigheid be- dervoordeelenvandenaldaarsteedsbloejenden

roofde Staatder Duitsche Orde,metKönigs- handel.Van 1655--1660 had Pruissen van de
berg a1s hoofdstad,poogde zich nu doorher- geweldenarj der Polen, Tartaren en M0sk0-

vormingen te versterken en althans hetjuk vieten veelteljden.Intusschenbevrjddedeze
der Poolsche leenroerigheid te verbrjzelen. oorlog den (l1-ooten Keurvorstvan de gehate
Aanzienljkegrootmeestersweigerden deneed leenroerigheid.Nadathijin 1656Pruissenvan
van hulde af te leggen,doch deKeizerliet Xarel X Gl.$/Jl/'van Zweden in leen had
hen aan hulpeloosheld ter prooi, zoodat in ontvangen,verkreeg hj na denslagbj svar1521 een wapenstilstand metPolen gesloten
werd.Degrootmeester,markgraafAlbreatvan
Wrcs#dpàfzr.g,benoemde nu den bisschop van
Samland t0tstadhouder en trok in 1522 naar
Duitschland,om do9rbemiddeling desKeizers

schau van dezen,en in 1657 00k van Polen

de bekraehtiging der souvereiniteit van zjn
hertogdom Pruissen,en deze werd bevestigd
bj den Vrede van oliva (1660).Denieuwe
Souverein bragt voorts de wederspannige

een billjken vrede te verkrjgen.ZjnePo%in- Standen t0t onderwerping, en leg4e alzoo
gen waren echtervruchteloos.Gedurende dlen duurzamt
! grondslagen voor de heerschappj
togt had htJ eene bjeenkomst m et Lutlter der Brandenburgers in Pruissen (zie aldaar).
(1523), die hem den raad gaf,de Orde te In 1701 werd Pruissen toteen koningrjk verlaten varen en Pruissen in een wereldljlther- heven, daar keurvorst Inrederék III zich te
togdom te veranderen. Albreeh't gaf daaraan
gehooren den 8stenApril1525kwam deVrede
van K rakau t0t stand. Koning Mglsmlold I

K önigsberg de kroon Op hethoofd zette.Toch

washetregéringstjdperk van denJongen K0ning noodlottig voor het rjk, daarhj:om
beleende hem daarbt
jmetPruissen,nameljk de verkwistingen van ztjn H0fte bestrjden,
het tegenwoordig oost-pruissen,als een we- uitgestrektegoederenvervreemddeenprachtige
reldltjk hertogdom ,en den 9denMeidaaraan- bosschen deed vellenjterwjleenevreeseljke
volgende hield de nieuweHertog zjnintogt pest 236000 personen wegrukte. A1 die nain Königsberg; hj werd er algemeen a1s deelen w erden echter voor een groot deel
erfeljk vorst gehuldigd,terwjl de weinige vergoed door Friedrielt W ilhelm 1, die de
ridders, die aan de Orde getrouw bleven, boeren vrj verklaarde,de kolonisatie bevor-

naar Dgitschland vertrokken. De meesten derde en steden en dorpen 4vederona deed 0pechter bleven in Pruissenjontvingen leengoe- bouwen.Ten ti
jde Van Frederik de Grppfd
deren en traden in hethuweljk DeHertog werdPruissennadenslagvanGroszl:gerndorf
zelftrouwdein1526metprinsesAnna.lbrpfFldl door de Russen bezet,die de standen noodvan Denemarken.Tegen dien gang van zaken zaaktekeizerin Eloabeth te huldigen.In1772,

werd van verschillende zjden geprotesteerdj bj do eerste verdeeling van Polen, werd
Qoch te vergeefs.

echter het land herkregen en aan hetkoning-

Niettemin had de Hertog metvelemocje- rjkPruissentoegevoegd.De00rl0gvan1806ljkheden te kampen,zoowelin hetbinnen- 1807 veroorzaakteaan Pruissen grootebezwaa1s in het buitenland.Inmiddels werd er de ren,doch deroemrgkeopstand vanhetPruis-

Hc
rvorming inrevoerd en de universiteit te sische volk in 1813 nam in Oost-pruisseneen
Königsberg gestlcht.AlbreehtOverleedin 1568,
en zjnzoonAlbreohtFrïd#ricl,schoonminderJarig, werd met Pruissen beleend.In 1572
aanvaardde hj het bewind,maardeaanmatiging van den adel en de heerschzuchtder
geesteljkheid bragten hem t0t melancholie.
Hj had geeneanderekinderen dan dochters;

aanvang. In 1824 werden 00st- en W estPruissen t0teene provincievan hetkoningrjk
Pruissen vereenigd. De Standen van deze
gewesten stonden vöôr 1848 aan het hoofd
der constitutionéle beweging, doch werden
later 00k w eder het ergst geplaagd door de

reactie.Geljk wtjreedszeiden is deprovincie

de oudste van deze,Anna genaamd,trouwde Pruissen sedert 1 Januarj 1878 wederin 2
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provinciën,00st- en W est-pruissen,verdeeld.
Oost-sibèrisch Kustgebied (Het),het
Oost-pyreneeën (PyrenéesOrientales), oosteljk gedeelte van het generaal gouvereen departementin hetzulden vanFrankrjk, nement Oost-sibérië, strekt zich uit van de
gevormd doorhet voormalig landschap Rous- grenzen van Korea ten zuiden t0t aan de
sillon, een gedeelte van Cerdagne en van noordpuntvan Azi
ë (411/r-76O N.B.
). Het
Languedoc,grenstinhetnoorden aan dedepar- heeftzjne aanzienljkste breedteaan den betementen Aude en Ariège,inhetoostenaande nedenloop van deAmoer,dotsh krimpttusschen
MiddellandscheZee,inhetzuiden aan Spanje Oedskien Ochotsk in toteene landstreek ter
en in het westen aan de republiek Andorra, breedte van slechts weinige geogr.mjl.Het
en telt op bjna 75 U geogr.mj1ongeveer
192000 inwoners. Het zuideljk en westeljk
gedeelte des landsisbedektmetdePyreneeën,
die er zich in den Puy de Prigue t0t eene
hoogte van 2810 Ned.elverheFen. Tusschen
die ketens verschuilen zich fraajevruchtbare
dalen, en ill het noordwesten heeftmen de
alluviale vlakte Van Perpignan, doorsneden
Van kanalen. Langs de kust vindt men er
onderscheidene meren, zooals: de Etang de
Leucate, de Etang de St. Nazaire, en vele

telt op nagenoeg 34500 D geogr.mj1ruim
50000 inwoners. In het zuideljk gedeelte,

oessoerigenaauad,vindtraen een vruchtbaar
en merkwaardig gebied,vanwaar Rusland in
China zal doordringen, zoodra het in die
oorden voldoende havens en oorlogschepen
bezit.Hetwoeste?schieronbewoondenoorden,
benevens Kamtslatka, werd reeds in 1696
door Rusland in bezitgenomen?doch oessoeri,

tevorent0tMandsjoerjebehoorende,verkreeg

het eerst in 1859 van China.Doch 00k hier

moerassen.De voornaamsterivieren zjn er: is grootgebrek aan kolonisatie;erontstonden
de kustrivieren der M iddellandsche Zee, de sl
echts 10 Russische volkglantingen,mMr
Agly, de Tet en de Teeh, doch geene van het aantal landverhuizers u1t Korea is zeer
deze is bevaarbaar.Daarenboven ontspringen aanzienljk.De inboorlingen behooren ert0t
er de Aude en de Segre. Hetklimaatis er de Toengoezen.In hetnoorden vanditgebied
des zomers zeer warm ,doch in hetgebergte heeft men eene zeerlage temperatuur,doch

vrj koud.De kustgewesten zjn erwegens in het zuiden bedraagt de gemiddeldeJaarde uitwasemingen der moerassen zeer onge- ljksche warmte 60C.In hetnoorden groeit
zond. Het bouwland bedekt er 90000, het naaldhout in dwergachtigen vorm ,- in het
hooiland 90002de wjngaard 54000,hetbosch midden des lands opgaand naaldhoutj- en
48000, de helde- en weilanden 191000 Ned. in het zuiden ziet men loofboomen.Graanbunders.Debergstreek leverter:hout,jzer, bouw is eralleen mogeljk in hetzuiden.De
100d,steenkolen,bouwsteen en minerale wa- voornaamsteplaatsenvan ditkustgebiedzjn:
teren,en in devlakteverbouwtmen er:graan, W ladiwostok,Nikolajewsk,OchotskenPetroaardappels. veel wjn, zuideljke vruchten, pawlowsk,allen aan zee gelegen.
groenten, oljven enz.Voortsvangt men er Oost-Toerkistan ,zie Toerkistan.
tonjnen, sardjnen en '
ansjovis. De mjnen
Oostzee (De)ofBaltisel
teZee,eenegroote,
leveren erveeljzer,en denjverheidbezorgt in het algemeen van het zuidwesten zich
er: jzeren voorwerpen, olie,laken,wollen noordoostwaarts uitstrekkende en in hetneorstofen, papier, leder, vaten,kurken,bran- den gaFelvormig gespletene waterkom in het
dewjn enz.Dehandeliserhoofdzakeljkkust- noorden van Europa, is door de Sond, de
handelen bepaaltzich t0tgemeldevoortbrengselen deslands.M en heefter4havens,vanw elke
PortYendres de voornaamste is.De bewoners
zjn in het algemeen arm en spreken eene
bedorvene soort van Spaansch. De volkontw ikkeling staat er op zeer lagen trap?want
van de 100 personen boven den 6-larigen
leeftjd konden in 1872 slechts 50 lezen en

schrjven.Men heeft ereen communaalcollège
en een 5-talbjzondere scholen van middelbaar onderwjs. De spoorweg van Narbonne
naar Perpignan doorsnjdt het oosteljk ge-

deelte van het departement,dat in 3 arrondissementen is verdeeld en Perpignan t0t
hoofdstad heeft.
Oost-Rom einsche Rijk9zi
eByzanti
jn-

Groote en deKleine Belten hetKattegatmet
de N oordzee verbonden en doorD enemarkenj
Duitschland(Liibeck,Oldenburg,Mecklenburg

en Pruissen), Rusland en Zweden omgeven.
Zj heeft eene grootste lengte van 1550 Ned.
mj1en tusschen Duitschlanden Zwedeneene
breedte van 75--220 mjl,eene kustontwik-

kelingvan8600Ned.mjleneeneopqervlakte

van 6500 E1geogr.mjl.Zj iseeneblnnenzee
en heeft eene gemiddelde diepte van slechts
63 Ned.elqde diepste plaats- bjna 400
Ned.el- vindtmen bj heteilandGothland.
Haar water is helderder dan dat van den
Oceaan en bevat 5-maal minder zout.In het
midden van December ontstaan langs denonr-

deljkekusten breedestrooken tjs,welkezich
over de smallebaajen en kanalenuitbreiden
Oost-sibérië,eengeneraalgouvernement enm aanden aaneendescheepvaartbelemm eren.
in Aziatiseh Rusland,heefteene oppervlakte In zeerkoudeJaren worden aanzienljke gevan 186516 D geoyr. mjl, beslaat alzoo deelten deroostzeemetjsbedekt,zooalsde
bjnadehalveuitgebreldheidvanhetRussische geheele Bothnische Golf in den wintervan
Rjk in Europa en Azië,en is verdeeld in 1875 op 1876.Ebbe en vloed worden er nasaeAï/k.

de gouvernementen Jenisseïsk en Irkoetstk,
alsmede in de gewesten Jakoetsk,Transbaikalië, het Amoergebied en het Kustgebied.
Men heeft er eene bevolking van omstreeks

11/: millioen zielen.Zievoorts onderMbêrië.

ge
noeg niet waargenomen;degolven zjn er
nietz00hoog alsln deNoordzee,maarhevige
stormen bedreigen er dikwjls den zeeman

met het gevaar van lager wal.Niettemin is
er eene zeer drukke vaartmetzeilschepen en
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Btoombooten. In het Oosteljk gedeelte der noemd op voordragt van den minister van
Oostzee heeft men de Bothnische Golf,tus- Justitie; zj zjn afzetbaar,metuitzondering
schen Zweden en Finland en door deAlands- van den procureur-generaal bj den hoogen
eilanden afgesloten,alsmede de GolfvanFin- raad.Zj moeten in de regten gepromoveerd
land,tusschen Esthland en Finland,enin het zjn, en kunnen niettevensadvoeaat,procuzuideljkgedeeltedeGolt'vanRiga,gedektdoor retlr, notaris ofsollieiteur enz.zjn.
Het openbaar ministérie vormt in hetg0deeilanden Dagö en oesel.Aandezuideljke

kustheeftmen3haFen,hetKoerische,Frische heele land een hiërarchisch ingerigt geheel.
en Stettiner Hal,de beide eersten doorland- Zjne leden staan onderdisciplinevan hunne
strooken (Nehrungen)en de laatste doorde superieuren en O0k onder de censuur van de
hoven en van den hoogen raad.Hunne vereilanden Usedom en W ollin van dezee4e- pl
scheiden,- alsmede4baailen:dievanDantzlg, igtingen zjn:
Pommeren,Netlstâdten kiel.Van derivieren 1O.De handhaving derwetten,nameljkde

(omstreeks250),diezichindeOostzeeuitstorten,zjn deTrave,deOder,dePersante,de
W ipper,deStolpejdeW eichsel)dePregelende
Memel(Niemen),uitDuitschlandkomende,voorts de W indau,de Diina,de Narowa en
de Newa uitRusland,- endeTornea,Lulea,
Piteaj Umea en Dalelf uit Zweden de voornaamste.Aldie waterwegen brengen deOostzee metde binnenlanden in gemeenschap,en

zorg voor(lejuisteuitlegging derwetinburgerljke zaken, leiding der strafzaken,het
optredenvoorpersonen,diehllnnebelangenverzuimen ofnietkunnen waarnemen:hetwaken

voor de or olging der vooxschriften op de

inwendigedlenstderregtscollegiënenz.Daartoe
behoort 0ok hetregt,aan dellprocureur-gene-

raa'
l bj den hoogen raad qegeven,om zich
in cassatie tegen een vonnls te vûorzien in

zj is daarenboven doorhetEider-en Slees- het belang der wet dat is, zonder dat het
wjk-Holsteinsche Kanaal, alsook door het tewjzen arresteenigeveranderingin de beGötakanaal en de meren en rivieren van trekking derpartjen kan teweeg brengen.
.2
Zweden met de Noordzee verbonden.T0tde
0.Devervolging dermisdrjven.
3O.Het doen uitvoeren van strafvonnissen.
belangrjkste eilanden der oostzee behooren
in hetwesten dievanDenemarken,nameljk: 4O.Het nemen van conclusiën in zakenj
Seeland, Funen, Falster,Laaland enz-!alsmede Bornholm , - voorts: hetPrtlisslsche
eiland Ri
igen,de Zweedsche eilanden Oeland
en Gothland,en deRuesischeAlands-eilanden,
benevens Oesel en Dagö.Aan de kustvan
Zweden en Finland heeft men daarenboven
vele scheeren Ofklippen-eilanden.De noorde-

waarin zulksdoor de wet bevolen wordt.
5O.Het nakomen van de bevelentdie hun
in hunne ambtsbetreklking dool* de daartoe
bevoegde magt,van wege den Koning,worden gegeven.
Het openbaar ministérie is0ok belast met

ljkekusten deroostzeezjnmeestalrotsachtig
en steil,doch dezuideljkemeerendeelsvlak
en zandig.Opmerkeljk is degestadigedaling
van het water in de Oostzee4 zj bedraagt
Jaarljks ongeveer 1 Ned.duim.De belangrjkstehandelshavensderOostzeezjnin Denemarken: Kopenhagen, - in Dtlitschland:
Flensburg,Sleeswjk,Kiel,Travemiinde(Li
ibeck),Rostock,Stralsund,Stettin,Swinemiinde,
Neufahrwasser(Dantzig),Elbing,Königsberg
metPillau en Memel,- in Rusland:Libau,
Riga, Reval,Narwa,Kronstadt(Petersburg)
en Helsingfors-sweaborg, - en in Zweden:
Stokholm,Karlskron!enYstad.

a116 clvlele teregtzittingen aanwezig enneemt
in vele dingen conclusiën,nadatde zaakdoor
de partjen bepleit is, ten einde den regter
voorte lichten en vof)r dehandhaving derwet
te zorgen.Hetkan 00kOnderbepaaldeomstandigheden de faillietverklaring vragen van een
koopman, die Opgehouden heeft te betalen.

hetogsyoren van misdrjven.Hetisvoortsbj

Openbaring noemtmen gewoonljk eene
van Gûd afkomstig geachte,bovenlatuurljke
mededeeling.Zj kleeddezich in ouden tjd in
de gedaante van orakelspretlken,droomgezigten,engelenverschjningen enz.Zj staatinhet
naauwste verband m et de godsdienst,en de
oude godgeleerden waren gewoon de Christe-

Oostzeeprovinclën noemt men de 3 ljke godsdienst degeopenbaarde te noement
langs de Oostzee gelegene Russische provin- omdat naar hunne meening G0d doormiddel

ciënXoerlandtNJJJZI#enEsthland.Zieonder
deze namen.
Openbaar M inistèrie (Het)iseen ligchaam van regtsbeambten,die bj verschlllenderegtscollegiën geplaatstzjn,om in het
belang van den Staat het beslissen en ten
einde brengen Van regtszaken mogeljk te
maken. Het wordtuitgeoefend door den procureur-generaal bj den hoogenraad,doorde
procureurs-generaalbj dehoven,doorde0f
1icierenvanJustitiebjderegtbankenenc
lool
'de
comm issarissen van polideOfdenburgemeester
ofdiensplaatsvexvangerbgdekantongeregten.
Deprocureurs-generaalworden bjgestaandoor
aivocaten-generaalen deoëcierenvanJustitie

van Christ'
as zjn welbehagen heeftmedegedeeld aan het menseheljk geslacht.Daar de
BjbeldoorhenwerdbeschonwdalsdaorGod
ingegeven,bestempelden zt
jdatboek metden
naam van openbaréng.Men heeft00k weleens

gesprokenvan eeneopenbaringvanG0dinde

nattlur,in degeschiedenisen ln 0nsgeweten,
voorzooverdemenschinstaatwerdgeacht,G0d
uitdieverschillendebronnen teleerenkennen.
Het is de taak dergodgeleerdheid,te 0n-

derzoeken Of er werkeljk eene bovennatuurljke mededeelinç omtrent God ofvanGods

we
gede
inredgt
enzinnl
Bjb
ela
anwez
ig,i
s.Hedoor
tworde
dt
door
gen
bewee
rd
maar
mo
Ode
rnenontkend.
penbarlng van Johannes (De))zie

doorsubstituten.D e ambtenaren vanhetopenbaar ministérie worden cl00r den Koning be- Johannes.
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Opera iseenItaliaanschwoord,waaronder kundige? en G'
lnlio OlceJé, een zanger aan
verstaan wordtin vffdïcl,alzoo een muziek- het H0f der M ediâ.Hunne stukken waren
werk,Zj iseen dramatischgedicht,hetwelk, evenwel n0g niet bestemd voor het tooneel.
op hettooneel gezongen,door de muziekeen T0t dit doel vereenigde zich, nadat graaf
diepen indruk zoekt te maken.Daar die in- Baedé in 1590 naar Rome verhuisd was,de
druk bevorderd wordt door gebarenspel en zanger Jaeopo Tdrimet Jacopo O*'.G en den
danskunstj alsmede door de decoratie, z0o dichter OttavLo Aïzllccïzli, en door hunne zakan men de opera een kunstwerk noemen, menwerking werd in 1597 in het huis van
t0t welks voltoojingbjna alleschoone kun- CorsL de pDafne''van RinueeinLmet muziek
sten medewerken. De muziek staat echter van Peri ten tooneele gebragt en metonge-

daarbj 0? den voorgrond,bepaaldeljk dev0- meenen bjvalbegroet.Toch bestond hetstuk
calemuzlek.De tekst(hetlibretto)moetdus enkel uit eenige stjverecitatieven en houte-

lyrisch-dramatisch van aard zjn, ten einde rige koren.Aan den nieuwen muziekstjlgaf
aan den toondichter gelegenheid te geven om
door middel der muziek Op het gevoel te
werken, hoewel de vervaardiger van den
tekst de algemeene regelen der dramatllrgiek

m0n voorts den naam van nnova vl.
dcl of
stilo rcwrdt
sdz
lfcdïep. De tweede opera,Waarmede R'
inuecini en Per'
l optraden, Wa8 de
/1Etlridice''.Zj werd in 1600 opgevoerd bj

sten van H'
endrLk IV.Wjders
ni
et uit het 00g ma4 verliezen.00k in de de huweljksfee
operatekstmoeten de lnleiding,verwikkeling
Emilio del OavalLère in 1590
componeerde

en ontknooping regelmatigvoortschrjden.Van twee herdersdichten van Lawra Gzdict.ioé ,
kroot belang is hetdaarbj.deverschillende waarop in 1595 ,,11 giuoco della cieca'' en
karakters, in verband met de stem men der in 1600 plu'anima e corpo'' van dezelfde
vertooners,scherp te onderscheiden.Aan dra- schrjfstervolgden.Metgroottalentwasvoorts
matischetoestandenenhartstogteljketooneelen Clawdio Monteeerde (1607- 1642) op hetgemag hetnietontbreken.Voortsmoetdedichter bied der opera werkzaam. W eldra verrezen
een goed 00g hebben voor de mise en scène, operagebouw en in alle groote steden Van
zoodat hj van het dansen,de costumes,de Italië, en in Venetië werden van 1637 t0t
decoraties,de kunstige tooneelherscheppingen 1700 niet minder dan 357 opera'svan 40 verenz.behoorljk yartj weettetrekken.ontrukt schillende componisten ten gehoore gebragt.
de muziek 0ns ln het algemeen aan het werT0t de m annenj die in Italië t0tont&vikke-

n tevenst0teenesmaakvollebesnoejing
keljke leven,- 00k de ogeradichter kiest ldienrgoepe
ra hebben medegewerkt,behopren inzjne stof veelal op hetgebled van hetverzonderheid Silvio Z
SJJ-PYIi
wonderljke,ongewone,boventuurljke.
J,ApostoloZelp,
Op hetvoetspoor der Italianen verdeeltmen

.

Qarissimi en Alessandro zgctvllffi, alsmede
de opera in opera ddrïc (ernstige opera) en de uitstekende vertegenwoordigers der Naopera H.#'
J (koddige opera).Deeerste isver- politaansche school, Leonaedo Leo en I-ranmaagschapt methet heldendichten hettretlr- cdt
qco Dnrante.Niettemin kwarn deopera seria
spel, de laatste met hetcomisch epos en het in de tweede helft der voorgaande eeuw in
kluchtspel. Men heeft voorts den naam van verval daar saen bj het vervaardigen van
opera .
v:-iqdrïc (halfkoddige opera) gegeven den tekst nagenoeg alleen op de welltlidendaan eene zoodanige,welke hetmidden houdt heid der woorden lette.Eén der beste librettusschen diebeide hoofdsoorten.Wjdersheeft tisten was Calzabigi,die aan Gl%ek de teksten
men nog deoperetteofhetzanqspel,waarin leverde voor porpheus'', - pparis en Hede dialoogdoorzangwordtafgewlsseldjterwjl lena''- en rAlceste''. Een vernietlwde bloei
zj in vele opzirten geljkvormig is aan de Yverd echter in onze eeu:i aan de opera beraudeGlle ofhet llederenspel.
zorgd door Rossini (1792- 1868), BellinL
Totdemuzikale bestanddeelen eener opera (1802- 1835), Donizetti (1797- 1848), Verdi

behooren (behalve die, waarbj geen tekst (geboren in 1814), M ereadante (geboren in
noodig is, zooals de ouverture,de dans-en

1798)enBarbiëri.TOtdetoondichtersderopera
marsch-muziek enz.)hetrecitatief,hetarioso, buFa in Italië behoorden vooralM ozart,Paede cavatina, de aria en het vocaal-ensemble .siô'
!Jo, Cimarosa en Rossinijterwjldebeste
van duët, terzet,kw artet enz.,t0thet koor libretti geschreven werden door GoldonL en
t0e,alsmedechansons,balladen en romancen. Lorenzo #tzPonte.
Langs een geheelanderen w eg ontwikkelde
De componistmoet zich daarbj houden aan

eenheidvan stjl;hoezeerhj 00k deverschei- zich de opera inFrankrjk.Deeersteproeven
denheidin achtdienttenemen,toch moethj op haar gebied werden geleverd d00r Robert
steeds den grondtoon doen hooren.
Cambert in zjn rpomone(1671)''en in pLes
Bestonden er ook reeds veel vroeger m uzi- peines et lesplaisirsdel'
amour (167Q)''.De

kale voortbrengselen, welke als voorloopers tekstvoor de eerste werd doorPierre Terrl
der opera kunnen aangemerkt worden,toch en die v00r de laatste door Gabriel Giîldrf
is zj eerst in het laatst der 16deeeuw in geschreven. Daarna trad A lly op, die den
Italië ontstaan. Te Florence nameljk had chanson en de ouverttlre aan de opel'a toezich sedert 1580 in dewoningvangraafBardi voegde.Hj hield zich geruimen tjd staande
da Ferlïo een kleine kring van kunstenaars in de gt
lnst van hetpubliek,maar zag zich
en geleerden gevormd, en daar kwam men in 1732 daaruit verdronçen door PMl
ippe
op het denkbeeld om de opera te scheppen. JIJZAIdJZI, die zjn ollippollteetAricie'
'deed
Het eerst werdt dit beproefd door Vincenzo opvoeren en nagevolgd werd door M ondonnille
@cIiIeï,den vader van denberoemden natuur- en Dauvergne. Daarna verscheen Gluok, die
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de muziek ondergeschikt maakte aan den van '
smenschen ligchaam verrigt(zievoorts
tekst,maarze tevensaanmerkeljk verrjkte. onder Heelknndej.- Militaire operatiën zjn
In zjnevoetstappen traden Mlhml, CAer'
I?I C gelegen in troepenbewegingen en aanvallen
en Rpontini,Welke laatste alsdewegbereider ter bereiking van een bepaaltl doel in den

mag beschouwd worden van den begaafden

oorlog. Het (laartoe ontworpen .plan draagt

M eyerbeer (1791- 1864),die behendig specu- den naam van operatieplan. Op dat plan is
leerde op den smaak der groote menigte en hetoperatieveld afgebakend enzjn de operahierin nagevolgd werd door Hallvy,terwjl tieljnen,nameljk de wegen,waarlangsmen
o0k Berliozmeteenigeopera'soytrad.Krachtig devoorgenomenebewegingen wilvolbrengen,

ontwikkelde zich voorts de ope
'ra comique en naar behooren aangewezen.
behaalde een schat van lauweren met KLa
Operette,zie Opera.
dameblanche''en rleandeParis''vanBoieldieu.
Operm entofauri
piqmentiseenedelfstofuit

NadezenleverdeAnberzjneopera:pLamuette deklassederblenden.ken vindthetinkleine
de Portici'', doortinteld van revolutionairen

kristallen,maar n0g meer in nier-ofbolvor-

gloed.envond00k voorzjne comischestuk- mige massa's van eene citroen-of oranjegele
kengrootenbjval.Dezeontaarddeechter,door kleur.H etheefteen zwakken vetglans,eene
den smaak der demi-monde te huldigen,in

bladerige breuk, eene hardheid van 3,5- 2,

bo
uffeBParissennes,zooalsdievan Ofenbaa. bestaat uit 610/0 arsenik en 390/0zwavelen
Van Gonnod werd rFaust''enz. met groote
is drievoudig zwavelarsenicum (AsgSs).Men
toejuiebingopgevoerd,en t0tdebestelibretto- vindthetvooralinHongarjeenSiebenbiirgen

schrjvers behoorden in Frankrtjk Quénanlt,
Lafontaine,La Aoffe, Marmontelen vooral
Seribe.
Eigenljke nationale opera's zoeken wj in
Engeland,Spanje,Portugal,Skandinavië en
Rusland te vergeefs,al hebben er00k enkele
componisten navolgingen van uitheemsche
meesters geleverd. 00k in Nederland bloeide
de opera niet,alwerd 0ok de:rsaphho''van
nan Lennep met m uziek van van Wrd: m et

bjvalten tooneele gebragt.

In Duitschland heeft de opera zich eerst
laat ontwikkeld,vooral wegens de kostbaarheid der opvoering.W é1werd veelgoedsgeleverd door Keiser, Höndel en Telemann,

maareerstMozart(1756- 1791)dichtteopera's
in echt Duitschen stjl. De nationale opera
trad er echter eerst in vollen glans te voorschjn na de afschudding van het Fransche
Juk in den WV VZIIY 0NZ0fOOIIW.T0011S0h'00f
a?eethonen ztjn pFidelio'', - toen trad Karl
Ar ï. von Y eler opmetzjnewereldberoemde

met realgar, kw arts en kalkspaat in m ergelsoorten en leemachtigen zandsteen, m et
loodglans,zwavelkies,blendeengedegengoud

in ertsgangen,en 0ok inçangeninleisteen,te

AndreasbergindenHarz,lnTurkje,inKlein-

Azië, China en Mexico. M8n heeft het 00k
welalseen vulcanisch voortbleengselin kraterspleten van den Vesuvius en Etna gevonden.
Ophicléxde iseen orkest-blaasinstrument,

omstreekshetjaar 1806 doorProsperoGlirïe
uitgevonden.Hetwordtgewoonljk indeharmoniemuziek met de fagoten contrafagotgebezigd om de bas te versterken,en bestaat
uit 2 naastelkaar geplaatste,van onderdoor

een boog verbonden metalenpjpen,vanwelke

de eene uitkomt in de naauwe, gedraaide
buis van het mondsttlk en de andere in een
wtjden, naar boven gekeerden klanktrechter.
llet is m et6 t0t 9 klankgaten en even z00vele kleppen voorzien en brengt een krachtig
geluid voort. Men geeft aan dit instrument,

naar gelang van zjnegrootte,den naam van

oyera's,wierkeurigemelodieëneerlangvolks- bas-,contrabas-ofalt-opkollide.Vooralookbj

elgendom werden.Nahem noemenwj Spohr, de militaire muziek heeft zj eene doordrinM arsehner,Lortzing,Nikolai,I'lotow,Sehubert, gende w erking.
Adzl#8.:do7zs,Sehumann envooralW agner,den
Ophi
oçlossum ,zieAdderkruid.
Ophir lsde naam van hetland,werwaarts
vermaarden scheppervan ren nieuwen stjl.

Opera Supererogatlonis ofovertolli
ge Salomozjne schepen zond om goud,ivooren
:0:t/ werken noemden de Scholastiekewksgee- kostbaar hotltte halen voor den tempelbouw

.

ren deverdiensten van Christwsen vandeHei- te Jerusalem.Hetisn0g steedsonzeker,welk
ligen. Zj beweerden nameljk, dat eerstge- landmrtdennaam vanOphirbestempeldwerd.
noemde door zjn zelfoferend ljden grooter
Ophlten is de naam van verschillende
verdienste verwierf,dan t0t de verlossingdes Gnostische secten der kerkeljke oudheid,
menschdomsnoodigwas,terwjllaatstgemelden welke zich door eene soortvan slangendienst

nietalleen de geboden (praecepta),maarook onderscheidden.De slang wasnameljk voor
hetwelbehagen (consilia)van G0dhaddenv0l- hen hetzinnebeeld der doorallestrjdigheden
levens heenkronkelende wereldziel.
b
rayt.ClemensTV bekrachtigdeindebulpuni- desOphi
genltus'' van 1343 dat gevoelen en bepaalde
uchus ofde Slangendragerisdenaam
tevens,datdieovertolligegoedewerkenterbe- vap een groot sterrebeeld tusschen 16O N.en

schikking kwamen van de Kerk.Zoodoende 29?Z.declinatie en 240- 2800regteklimm ingj
ontvingen de priesters de magtom vergiFenis ten zuiden onder Hérculés, ten oosten van
van zonden en Ook om aoaatte verleenen.
den Adelaar en Antinousen ten noorden van
Operatie (Eene)noemt men in het alge- den Scorpioen.Het wordtdoorsneden vanden
meen de eene ofandere werkzaamheid.M en M elkweg en van den Evenaar,en heeft eene
syreekt van bandels-,fnanciéle, krjgskun- ster van de 2de groûtte aan het hoofd,benedlge, heelkundige operatiën enz.In de heel- den 5 sterren van de 2de grootte?en in de
kunde is zj eene kunstbewerking,doorgaans slang eene ster van de Qde en 7 sterren van
door middel van een instrument,op een deel de derde grootte.

OPIUCHUS- OPIUM.
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Opimius (Lucius),de telg van een Ple- Oud-Duitsche poëzj en gafhet pAnnolied''
bejisch geslacht,veroverde in 125 vöörChr. met Latjnsche ophelderingen in het licht
als praetor de oproerige stad Fregellae,werd (1639),waarvan vervolgens het handschriftis
in 121 consulen bestuurde den strtjd van den verloren gegaan.Hj overleed teDantzig aan
adel tegen den volkstribuun C. GrcccAl.ç, depestden zostenAugustus1.630.- Hjhad
waarin laatstgenoemde gedood werd,terwjl door zjne geschriften en vooral door zjne
Opimins zich zeer onedel en w raakzuchtig
betoonde. Nadat hi
j in 120 CenBor was geweest, werd hj in 115 als gezantnaar Jwgurtlta afgevaardigd,doch lietzich doo1.dezen

aesthetischebeginselen eenverbazendeninvloed

Beuthen,bekleeddedaarop de betrekking van

herhaling verzameld uitgegeven.

huisonderwjzer bj t
le tàmilie van Tobias
z
gcllfeff
:.
ven gaf in 1618 zjn pAristarchus''
in het licht, waarin hj de verwaarloozing
der Duitsche taal gispte. Nadat hj voorts
eenigen tjd de universiteitte Franktbrt aan
de Oderhad bezocht,werdhj in 1619onderwjxer der znnen van den geheimraad roz2

Opium (laudanum) of lteulsap is hetingedroogde melksap uitde onrjpezaaddoozen
van denmaankop (Papaversomniferum).Het

opdeletterkundigeontwikkelinyderl7deeeuw

in Duitschland.Merkwaardig u1t datoogpunt

is vooralzjn werk:V0n derteutschen P0e.
omkoopen,zoodathetvolk hem nazjnterug- terei (1624 en later; laatste druk, 1876)''
keer t0tverantwoording riep en veroordeelde. Daarin beweerthj, dat de dichtkunstniets
Opitz (Martin),e0n Duitseh dichter,die anders is dan eene verborgene theologie en
een aanmerkeljken invloedheeftgehadop de dat zi
j niet alleen vermaken, maar o0k 0nontwikkeling der poëzj in zjn vaderland, derwi
jzen m oet. Zjne eigene gedichten,in
werd geboren te Bunzlau den 23sten Decem- zjn tjduitbundig geroem d,vallen thansniet
ber1597,bezochtde scholenaldaarenteBres- langer in den smaak. Intusschen zjn de
lau,vervolgens hetacadémisch gymnasium te werken van Opitz reeds bj zjn leven bj

is een kostbaar narcotisch geneesmiddel en
wordt tevens misbruikt t0thet zoogenaamde
amfoenschuiven ofOpiumrooken,wu rdoorde
oosterlingen zich aangename droomen bazorIzingelsheim te Heidelberg en knoopte betrek- gen. Het w innen van Opium kan in ieder
kingenaanmetonderscheidenejeugdigeschrj- zacht ltlimaat geschieden, maar de waarde

vers. Van Heidelberg nam hj in 1620 de van den grond en het vele werk zjn 00r-

vlugt naar Holland waar hi
j de gunst ver- zaken, dat het veelalgeene voldoende winst
w ierf van DanI
-è'l H eénsilts door hetvertalen oplevert, zoodat het opium voor den handel
van diens rluofzangen op Bacchus'' enz. tegenwoordig alleen verkregen wordtin KleinVoortsvertrok hj in 1621naarJutland,waar Azië, Perzië, lndië en China, alsmede in
hj zjn rrrostgedicht in W iderw:,
rtigkeit Egypte. Het opium , dat op onderscheidene
des Kriegs' vervaardigde, hetwelk eerst 13 plaatsen in Europa verbouw d wordt,voorts
Jaren later werd uitgegeven.In 1621 aan- in Algérië, Noord-Amerika en Australië,ig
vaardde hj op aanzcek van Bethlen Gabor, voor den handel van geene beteekenis. In
vorst van Siebenbiirgen, de betrekking van Klein-Azië wordtde maankop (Papaversom-

leeraarin dewjsbegeerteaan dehoogeschool niferum,var.#.glabrum Boissj.vooraldoor
te W eiszenburg.Hier Bchreefhj zjn gedicht: kleine boeren geteeld; weinige dagen vöör
Zlatna oder von Ruhe des Gemiiths'' en
mukte een aanvang met een onvoltooid gebleven Nverk 0Ver de oudheden Van D acle
(Dacia antiqua). D oor heimw ee gekweld,
keerde hj reeds in 1623 naar Silézië terug
en w erd het vol
gende Jaar raadsheer bj den
hertog von .
fzlegsifz en Brieg.Bj een bezoek
te W eenen in 1625 werd hj voor een ljkdicht op aartshertog Kareldoor keizer Ferdé-

het afvallen der bloem bladen maaktmen 0n-

di6peinsnjdingenindezaaddoozen,endaaruit
ontlast zich des nachts het m elksap. M en

strjkt er dit des ochtends meteen mes af,
verzamelt het op een papaverblad en kneedt
het zamen t0t een koek van grooteren of
kleinerenomvang.Ditopium komtoverSmyrna
of Constantinopel in den handel en wordt
voorde beste soortgehouden.DatvanSmyrna

nand 11 eigenhandig gekroond en later (1628) vindt mem bj 0nsin de apotheek en vormt
als OpifznonBoberfeldinden adelstandopge- meestaleenigzinsplatte ofbolvormigemassa's,
nomen.Reedsin 1626 washj alssecretarisin in papaverbladen gehuld en 0,75 Ned.pond
dienstgetredenvandenberuchtenProtestanten- zwaar.In verschen toestand zjn dezemassa's
vervolger,graafKarlA '
cu iltz!ron .Dt?AZIt:,die

eenigzins w eek,van binnen lichtbruin en ver-

hem in 1630 meteen geheimen lastnaarParjs toonen op de doorsnedekleinekorreltjes.In
zond, waar Owifz bekend w erd m etIlk-go de gedroogden staatzjn zjdonkerdervan kleur,
Grppf, wiens geschrift: rover de waarheid glanzig op debreuk en roodachtig bruin.Zj
van deChristeljkegodsdienst''hjinDuitsche zjn bedwelmend van reuk en bittervan smaak
verzenoverzette.NahetoverljdenvanDohna Opium lost slechts voor een klein gedeelte
vûlgde hj in 1634 hertog Jol
tann OArï.
vfly op in water en alkohol; het bevat 9- 14 of
lwn .& 1.g op zjne vlugt naar Prl
zissen en 00k wel 240/0water,gom ,albumine,suiker
koos Dantzig t0t woonplaats,waar hj na (tot 80/0),eenekaoetsjoek-,hars-ofwasachkorten tjd door koning W ladislausIF van tige zelfstandigheid,zeer kleine hoeveelheden

Polen aan wien hj een lofdichtçewjd had, van eene vlugtige,naar peper riekende stof,
t0tsecretarisen Poolsch Hofgeschledschrjver minerale zelfstandigheden (80/0asch)en eene
werd benoemd. In die betrekking legdehj lange reeks van eigenaardige,m eestalkristalzich t0e op de kennis der Sarmatische oud- liseerbare stoFen, - in de eerste plu ts de
heden, hield zich daarenboven bezig met volgende alkaloïden: morphine (CIrHI:NOJ
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codeïne (C,s1h1NOs),thebaïne (CI9HclN0s), doen dit meermalen.Volgens de berigten van
thebenine (CI9H;1N0a), pseudomorphine (C1y
HI:N04), codamine (C2aHy5NO4), laudanine
(0c0H25NO4),papaverine (U;aI1u1N04),narcotine (C::H,SNO/) enz.,- wjders meconine
(C1cHIcO4),meconiumzuur (C7H4O7) en the-

Engelschegeneesheeren zjn de opiumrookers
in denbeginnevroljk enlevendig,Ja,dikwjls
twistziek.Men ontwaart bj hen een rood,

opgezet gelaat,glinsterende oogen,eene verBnelde ademhaling, een bespoedigden bloedsbolactinezuur. Het morphiumgehalte is in omloop,een gevoelvan warmte,levendigheip
opium uit Smyrna 7- 150/0 en in opium uit van gevoel en verbeelding enz.Later echter
volgtde afmatting,en den volgenden morgen
Duitschland zelfs180/0.
Hetopium iseigenljk,geljkwjreedszeiden, prikkelt een hoogst onaangenaam gevoel den
een zegenrijk geneesmiddel,maar veroorzaakt misbruiker t0tnieuw opiumgenot.W ordthem
tevensalsbedwelmingsmiddeldegrootsteellen- dit onthouden, dan ljdt hj onbeschrjfeljke
den. Het werkt in kleine giften in de eerste ellenden. Trouwens een plotseljk afschafen
plaatsopwekkendjvoortspjnstillendjzweet- der gewoonte van opiumrooken kan ligtden
drjvenden slaapbevorderend,dochingrootere dood veroorzaken.
giften prikkelend? verhittend, bedwelmend.
De maankop behoort t0t de oudste geneesIn n0g grootere glften verstool'
thetde werk- krachtigeplanten,en zjn slaapwekkend verzaamheid der zintuigen, verzwakt de zenu- mogen vindt men reedsvroeg vermeld.Reeds
wen,brengtdegeestvermogensin verwarringj in de dagen van Homerwswerd hj in Kleinveroorzaakteenaanhoudenden,metaangename Azië verbouwd.Het winnen van heulsapwordt
droomen vermengden Blaap en eindeljk den dnor Tlteopltrastns, Dloseôrideu, Pllnilts en
dood.Voor kinderen heeft 0,01 Ned.wigt
je Galenusbeschreven,en Pliniqsvermeldt,dat
en voor çolwassenen hebben 0,25- 0,75 Ned. men opi
um ,metwjnvermengd,alsslaaydrank
wigtje vaak reeds eene duideljke werking, gebruikte.Men meentechter,dathetmlsbruik
terwjl Bommige dieren, vooral apen, zeer van opium zich betrekkeljk eerstlaatover
aanzienljke giften kunnen verdragen.T0tde Perzië en Azië heeftuitgebreid,daar in het
tegengiften bjopiumvergiftigingbehoorenzeer Sanskrieteen woord voor ropium''ontbreekt.

sterke koëj,looizuur,bittereamandelen en Vermoedeljkheefthetveldgewonnen tegeljk
vooralbelladonna.Men bezigthetopillm alsgeneesmiddelin zeer vele gevallen,zoow eluita1sinwendig,zoowelin dengewonenvorm a1s
in extract of tinctuur.Men gebruikt voorts

met den Islam ,daar de Mohammedanen aan
het opium mned en doodsveraehting ontleenden. In Indië ontwikkelde zich de maankop-

verbolzw aanvankeljk in Malwa in de13de
grootehoeveelheden opitlm t0thetverkrjgen eeuw.China leerde hetopinm kennen door de

van moxphium en van anderealkaloïden,maar Arabieren, Inaar het werd er alleen a1s gehet dientgrootendeelst0tbedwelmingsmiddel. neesmiddelgebruiktt0tin detweede helftder
Ditmisbrtlik isvooralin zwang in hetOosten l7de eeuw, toen er de gewoonte van Opium-

bj de Turken,Grieken en Perzenjinzonderheid bj de Chinézen,alsmede bj de NoordAmerikanen en Engelschen. De opium-eters
zjn bj deTurkeninverachtingendragenden

rooken in zwéng kwam. Tot 1117 kwamen
Jaarljksslechts 200 kisten (iedervan 70 Ned.
pond) uit Indië naar China,doch kortdaarna
was die aanvoer vervjfvoudigd.De Britseh-

naam van theriakiden;men vindthen te C0n- Oost-lndische Compagnie ondernam de opium stantinopelop dem arktvan dien naam ,w aar cultuur in Bengalen,hield haar aan zieh a1s
zj hunopium medebrengen en alswandelende monopolie en verscheepte gestadig grootere

ljken met een bleek gelaat,een uitgerekten hoeveelheden oyium (in 1836meerdan 9600
hals, dole oogen en stamelende tong rond- kisten)naar Chlna.In 1873- 1874 werden in
waren.Zj plaatsen zich oprustbanken langs Indië 6358495 Ned. pond opium verkregen,
eenehoutengaanderjenverzwelgeneenzeker waarvau m en ruim 6 m illioen Ned.pond naar
aantal opiumpillen m et een glaskoud water. China en elders uitvoerde. In 1875 bedrpeg
Binnen een uurbevinden zj zich dan in een de opium-invoerin China4millioenNed.pond.
zaligenden roes,waarinzj inhùnnedroomen Daarenboven wordtsedert 1853 o0k in China
al hunne wenschen zien vervuld. Volgens zelfopium gewonnen en we1tenJaarljkschen
Oppenkeim begint de opium-eter met 1 grein bedrage van 20-t0t 30000 kisten.
npium en klimt langzamerhand op t0t 2
Opkomyt,zie Ondergang.
Oplegglng der handen il eene zeex
drachma'sq de werking van het vergifneemt

een aanvang na verloop van een uuren bljft oude,zinnebeeldige plegtigheid,reedsbj de
daaxna 5 of6 uren aanhouden.SlechtsAveinige
opium-eterB bereiken een hoogen otlderdom.
In China en op Java wordt hetopium ,om
het t0t rooken geschikt te maken,door k0-

Grieken, Romeinen en Israëlieten in zwang.

Zj diende om eene toewjding of overdraging aan te duiden en had dus vooralplaats
bj oferanden en bjhetaanvaarden van ambten.In de Christeljke Kerk beschouwtmen
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losslng fltreert en verdampt.W illen de Chi- de oplegging der handen als een zinnebeeld
nézen rooken,dan leggen zj hun hoofd op derm ededeeling van den Heiligen Geest,weseen kussen,steken een w einig opium a'
aneene hal
ve zj plaatsheeftbj den doo?,deconirBoort van naald, houden het in de vlam en matiejde absolutie en de ordinatle,- voortB
plaatsen het in den kleinen k0p der opium- in de Hervormdeen Luthersche Kerk bj het
pjpj- voortshouden zj dezen bj hettrek- inwjden van een leeraart0t zjne bediening.
ken aan de vlam en brengen m eteen paar Vooral komt de oplegging der handen in de
teugen den rcok in de longen;ervarenrookers R.Katholieke Kerk te pasbj detoediening

OPLEGGING DER HANDEN- OPLOSSING.

van hetvormsel(impositio manuum) hoewel
n0g nietwerdultgemaakt,ofde opleggingder
handen dan weldegewjdeoliedehoofdzaak
isbj ditsjcrament.
Oplosslng iseen woord,hetwelk opmeer

opnemen kan, noemt men lw mdiyd. Brengt
m en eene verzadigde oplossing t0t hoogeren

warmtegraad,z00 kan zj weder wat meer

opnemen; doch koelt men haaraf,dan laat

zj hetovertolligezinken,veelalindenvorm

dan e'én gebied van kunst en wetenschap ge- van kristallen.Nietbj alleligchamen echter
bezigd wordt.Men spreektin degeneeskunde neemt de Oplosbaarheid t0e met de warmte;

van oplossendemiddelen(resolventia),nameljk vele zjn in kouden toestand vatbaardervoor
zoodanige, die verharde faecale stoffen t0t Oplossing dan in warmen.Debjvoeging van
weekheld brengen en alzoo de Ontlasting be- anderezeltLtandigheden heeftdikwjls00k invorderen, ot'ook zullte, die, in het bloed

vloed op de oplosbaarheid. Zouten, die in

opgenomen,op verwjderde plaatsen hetge- alkoholminder oplosbaarzjn dan in water,

stoordevoedingsverloo? herstellen,ofookn0g worden door alkoholuithunne waterige 0p-

andere, die,in de huld ingewreven,den ge- lossing neêrgeslagen. De Oplosbaarheid van
regelden omloop en debehoorljkeafscheiding salpeterzuur natrium in water wordtvermindervochten vernieuwen.Een uitstekendoplos- derd door de aanwezigheid van keukenzout,
send middelisde warmte,vooraldevochtige en die van sal
jeterzuur 100d verhoogddoor
warm te in baden, laauwe om slagen enz., de aanwezigheld van salpeterzuur kalium .
voorts wrjving, electriciteit en een schraal E en opgelostligchaam kan aan eene oplossing
diëet. De oplossende middelen behooren ge- grootendeels onttrokken w orden door hette
deelteljkt0thetplantenrjk engedeelteljkt0t schudden in eene andere vloeistof,waarinhet

hetrjk der delfstoffen.Van deeerstevermel- gemakkeljker oplost. Alkaioïden bjv., in
den wj vele uitgepersteplantensappen,envan waterOpgelost,gaan bj hetomschudden met
de laatste de alkaliën en alkalische aarden en

benzine en amylalkohol in deze over, en

hare zouten, salmiali, wjnsteen, minerale eenige weinige droppels zwavelkoolstof ontwateren, kwikpraeparaten, antimonium en
bovenaliodium en bromium.00k lavementen

nemen sporen van opqelostiodium aangroote

hoeveelhedenwater.Dlkwjlsevenwelontwaart
werken gewoonljk oplossend,vooralwanneer menbjdeoplossingvaneenligchaam eenscheikundig verloop, wanneer er eene werkeljke
zj
'vermengd worden metzeep Ofzout.
Eene oylossing noemtmen indescheikunde verbinding ontstaat van het op te lossen ligde vereenlging van een vast,vloeibaarofgas- chaam met het Oplossingsmiddel.Lost men
vormig ligchaam'meteen vloeibaar ligchaam bjv.sgmmigewatervrje zouten op inwater,
t0t een geljkvormig ofeenslagtig geheel,Of dan moetmen in de oplossing dieverbinding
00k wel dit geheel zelf. Het eigenaardige van het zout met het water als aanwezig
eeneroplossing is,datbj deze geen scheikun- Onderstellen, welke bj het verdampen van
dig verloop plaats heeft,en datmen derhalve het oplossingsm iddel kristalliseert.In zoodade opgeloste stof m ct alhare eigenschappen nige gevallen wordt bj de Oplossing in den
onveranderd terug erlangt,wanneermen daar. regel w armte vrj, terwjl in die gevallen,

aan hetoplossingsmiddelonttrekt.Suikermet waarin geenescheikundigeverbindingontstaat,
watergeefteene volkomeneoplossing,enwan- m eestalveelwarmte gebonden wordt,zoodat

neer men hetwatervandezeverdampt,bljft er dikwjls eeneaanmerkeljkeverlaging van

de suiker Onveranderd achter.svanneer men

temperatuur plaats heeft. Oplossingen van

voorts jzer met zwavelzuur begiet,verkrjgt
m en ook eene oplossing;dochhetgas,hetwelk
daarbjontwjkt,wjstonsreedsopeensdleikundigverloop:hierontstaatnameljk zwavelztlur jzer,en dit zout,niethet jzer,lost

vaste ligchamen in water zjn steedssoorteljk
zwaarder dan zuiver water, doch geljke

op in het waterj waarm ede het zwavelzuur

gewigtshoeveelheden van verschillende stoFen
veroorzaken bi
j hare oplossing in evenveel
Tvater niet dezelfde vermeerdering van het
soorteljk gewigt. Iiit staat gedeelteljk ill
verband m et de volumenverandering, want

verdund was en bljft bj eene verdamping
achter. Om vaste ligchamen spoedig op te dikwjls heeft bi
j e0n0 oplossing verdigting
lossen, moet men ze voorat fi
jn wrjven en plaatsen slechtszelden?bjv.bjsuiker,eene
z00 digt mogeltik onder de Oppervlakte van aanzienljke vermeerderlng van volumen.De
het oplossingsmiddelbrengen.Ligthetpoeder oplossingen bezitten voorts een ongeljk verop den bodem van hetvat,dan ontstaat hier hoogd kookpunt.De volgende tabél bevat de
eene sterke oplossing, welke zich niet m et kookpunten vaneenigeverzadigdeoplossingen:
het overig gedeelte van het oplossingsmiddel
vermengt en w eldra hetvermogen verliestom
xcokpuntve
hor
ez
de
Namen der oplps- l
va
ed
ei
lg
he
en
id
n0g grootere hoeveelheid vall het vaste ligsingen.
in oc. zoutop 100
chaam in zich op te nemen.Demeestgewone
deelenwater.
oplossingsmiddelen zjn water, alkohol en
aether,- voorts benzinejzwavelkoolstof en Koolzuur natxium ...1 104,6
48,5
chloroforme.W armtebespoedigtinhetalgemeen Chloorkalium.......1 108,3
59,1

de oplossing en gewoonljk kan een vochtbj Chl
oornatrium......t 108,4
hoogere temperatuur grootere hoeveelheden
oorammonium ...(
oplosbare stof opnemen.Voor elken graad is Salpeterzuur kalium-l
de oplosbaarheid der ligchamen constant,en Salpeterzuurnatrium.
eene oplossing,w elke van een ligchaam z00- Koolzuur kalium ....1

114,4

41,2

88,9

115,9

335,1

121,0
133,0
veelbevatalszjbjdebestaandetemperatuur Chloorcalcium ......1
, 155
,9

224,8
205,0
325,0
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Velezouten,zooals zwavelzuur-,koolzuur-, wier verschjning hj zelfmeteen kringvan
azjnzuur-enonderzwaveligzuurnatrium ,zwa- geleerde vrienden zorg droeg.Hj overleed
velzuurmaynesium en chloorcalcium,vormen den 6den Julj 1568.Zjn teeken als boekoververzadlgdeoplossingen,datis:zjkunnen, drtlkker is Arlon op een dolfijn.Zelf heeft
na verzadigd tewezen,ondergunstigeomstan- hj cqmmentarengeschrevenopSolinws,Coero,
digheden, t0t lageren warmtegraad afkoelen Demp'dfFzezlez enz.
zondern0g iets van hetopgeloste ligehaam af
Oporto,zie Porto.

te scheiden.Komen zjechterdoorbeweging,

Opossum (Didelphysvirginiana Shaw4of

irginiaansa Hï#6I#i:r is de naam van een
door herstelling vân de gemeenschap metde V'
dampkringslucht enz. in meer gunstige 0m- zoogdier uit de familie der buidelratten.Het
standigheden, vooraldoor aanraking met een is 45 Ned.duim lang en heeft een staartter
kristalvan dezelfdestof,dan geven zj plot- lengte van 30 Ned.duim ,een n0g al plomp
seljk eene rjke kristallisatie of worden in ligchaam , een korten,dikken hals,een langen k0p, een spitsen snuit,korte pooten en
een kristalbrjherschapen.
O0k in de muziek spreekt men van oplos- een vrj dikken, schubbigen,alleen aan den
sing,en bestempeltmet dien naam den over- w ortel behaarden,Opgerolden staart.Hetbegang Van een dissonérend accoord in een w oont de wouden van Mexicô t0t aan de
consonérend. O0k verstaat men onder oplos- GrooteMeren,kanzeervaardigklimmen,maar
sing hetterugbrengen van eene door kruis of beweegtzich op den grond langzaam enonbem01 verhnogde Of verlaagde noot t0t hare holpen.Het bezit een zeerijnen reuk,gaat
dag en nacht uit op roof,en voedtzich met
oorspronkeljke waarde.
In de wiskunde heet men eene oplossing allerleikleine zoogdieren,vogels,ejeren en
dehandelwjzejwaardoorhetgezochtein den inseden, alsmede met vruchten en wortels.
eenvoudigsten vorm verkregen wordt. M en In hoenderhokken rigthetgroote verwoestinonderscheidt geometrische, arithmetische en gen aan en vergeet daarbj hetgevaar.Het

g
emengde oplossingen, nameljk oplossinyen werpt4-16 zeer kleine jongen,die hetin
doorfguren,door berekeningen en doorbelde. een
buidel met zich voert,totdat zj z00

Men spreekt voorts van empirische oplossin- groot zjn geworden a1s.,
ratten.Zjn vleesch
gen,welkedoorproevenplaatsgrjpen,envan riekt naar knoiook, m aar w ûrdt door de
Ne
ge
r
s
geget
en.
mechanische,waarbjmenzichvanwerktuigen
bedient.
Oppel (Albert),een verdiensteljk palaeOpodeldoc of linimentwm &aponato-cam- ontoloog en geoloog, geboren te Hohenheim
y7
zorlfl- iseen zeergebruikeljk volksgenees- den 19den Deeember 1831, studeerde te Tiimiddel,uitwendig gebezigd tegenrheumatieke bingen, volbragt eenige wetenschappelgke

pjnen,verstuikingen enz.Hetiseenewitte, reizen door Frankrjk en Engeland, volgde
zachte,geleiachtige,doorschjnende,zeersmelt- de rigting van d'Orlùze en verwierf in
bare massa, bestaande uit 16 deelen witte Duitschland vele aanhangers. Hj Bchreef:
zeep, 3 deelen oliezeep, 8 deelen kamfer KD ie Juraformation Englands, Frankreiehs
(opgelostin 320deelen spiritus),1deelthjm- und des siidwestlichen Deutschlands (1856olie, 2 deelen rosmarjn-olie en 16 deelen 1858)'',- en rpalaeontologischeMittheilungen
ammoniak-ook bereidtmenvloeibaaropodeldoc ausden Museen desbayrischen Staats(1862van 30 deelen oliezeept230 deelen verdunden 1864)''.Hj werd hoogleeraar en eonservator
spiritus, 5 deelen kamfer, 1 deelthjm-olie, van hetpalaeontologisch muséum te Miinchen
2 deelen rosmarjn-olie en 8 deelen ammoniak. en overleed den 23stenJanuarj 1865.
Oporin (Johann), eigenljk Herbst, een Oppeln is de hoofdplaatsvan een evenzoo
verdiensteljk boekdrukker, geboren te Basel genoemd district en arrondissement in de
den 25sten Januarj 1507,studeerde te Straats- Pruissische provincie Silézië, op den regter
burg,werd leeraarin een kloosterte Liizern? oever van de Oder en aan den spoorweg,
hield zich daarna bezig met het afschrjven welkehiereen zjtak heeftnaarGrosz-strehvan Grieksche Kerkvadersvoordedrukkerj litz.Zj isdezetelvanverschillendebesturen,
van Frobenius te Basel en verkreeg in 1529 beziteen Koninkljk kasteelop een eiland in
door bemiddeling van Ertumws de betrekking

de Oder, eene Protestantsche en onderschei-

van onderwjzer aan den Miinster. Op raad dene R. Katholieke kerken, eene synagoge,
van Oecolampadéus legde hj bj Paraeelsuu een R. Katholiek gymnasium , eene kweekzich toe op de geneeskunde, werd in 1530 schoolvooronderwjzers?eengroothosyi
taal,
diens amanuensis en volgde hem naar den een aanzienljk raadhuls, sigarenfabrleken,
Elzas.Toen hetechterbleek,datzjnepogin- kalkbranderjen,cementfabrieken,stoomhoutgen om in de geheime wetenschap van Para- zaagmolens,steenbakkerjen,bierbrouwerjen
t,:I:l., door te dringen jdel waren, keerde enz-,veel handelen 12489inwoners (1875).
hj naar BaBelterug en werd er hoogleeraar Destad wordtreedsvermeldinhetj=r1000
in de Grieksche taalaan de hoogeschool.In en was t0t in 1582 dezetelder hertogen van
1539 echter legde hj die betrekking neder Oppeln en Ratibor. Het district Van dien
en verbond zich metden boekdrukkerRobert naam , in 19 arrondissementen verdeeld,telt

Winter t0tstichting van eene boekdrukkerj,
4ie hj weldra geheel voor zjne rekening
nam. Nu leverde hj eene reeks van zeer
nuuwkeurigeuitgavenvanklassiekesehrjvers,
alsmede van wetenschappeljke.werken,voor

op 240 L geqgr.mjl1376362 inwoners.
Oppenhelm (Heinrich Bernhard), een
verdiensteljk staathuishoudkundige, geboren
te Frankfort aan de Main den zosten Julj
1819, studeerde in de regten, vestigde zich
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gedurendekortentijdteHeidelberg,redigeerde
ln 1848 te Berljn met Arnold .
/1.
:: de
rReform''toefdedajrnaelfJaaralsvlugteling
ln Zwitserland,Frankrjk en Enreland,be-

aan de studie van het Zend en Oud-perzisch
en gafeen werk in hetlicht over hetklank-

icher''en is sedert1873 afrDeutsche Jahrbi

te Laval en in 1850 aan dat te Reimsbenoemd werd.De verhandelingen,in die dagen
door hem geplaatst in de rltevue archéologique''en in hetrlournalAsiatique' verzamelde

stelsel van laatstçenoemde taal.Kort daarop
vertrok hjnaar1.
3rankrjk,waarhj in 1848

zorgde na zjn terugkeer de ultgave der t0thoogleeraarin hetDuitsch aan hetlycéum
gevMrdigdenaarden Duitschen Rjksdagvoor
Reusz OudereLjn.Reedslang woonthj in
Berljn. Van hem ishetwoord pKathedersocialisten'' afkomstig. Van zjne geschriften
vermelden wj: rsystem des Volkerrechts
(184542dedruk,1866)1',- pphilosophiedes
Rechtsund derGesellschaft(1850)''!- rvermischte Schxiften auB bewegterZelt(18G6186i9
He
ma
,ts
2rec
dh
lnl
t''1- )jUeber Armenpieye und
(1870),(1870)jj
,- nsyjqt
jqus.
glossen zum Kriegsjahr (1871)''
, - pDçr
Kathedersocialismus(1872;2dedruk,1873)'',
-

pW

aldeck, der Fiihrer der preuszischen

Democratie (1873)',- en rGewerbegerichte
un; Kontraktbruc,
h (1874)1
'.
Oppermann (Heinrich Albert),een verdiensteljk schrjver, geboren te Göttingen
den 22sten Julj 1812,Btudeerdealdaarin de
wjsbegeerte en in deregten,en kwam door
zjn roman: rstudentenbilder,oderDeutschlands Arminen und Germanen (1835)'',uitgeer den naam van .germann ForqscFz,
ge
ntsoind
lnve
bo
ng met de regéring! zoodathj geen
verlof k0n bekomen, om zlch aan de regtspractjk te wjden. Eerst in 1842 verkreeg
hj de verlangdevergunning,zoodathj zich
te Hoya aan de W eser k0n vestigen.Vanhier vertrok hj als robergerichtsanwalt''en
notaris naar Nienburg.Bj herhaling nam hj
zitting in de Hannoversche Tweede Kamer,
maakte zich verdiensteljk door eeneregterljke organisatie in vrjzinnigen qeestte bevorderen en kwam tegen het minlstérie .
Borrid.
s in verzet.In die dagen schreefhj het
geschiedwerk; zzur Geschichte des KönigreichsHannoverv0n 1832- 1860(1860- 1862,
2 dln; 2de druk,1868)''.Nadegebeurtenis-

hj vervolgens onder den titel:rLesinscriptions den Achéménides,conçuesdansl'idiome

desanciensPerses(1852)''.Ditwerken zjne
verhandeling over het ppschriftvanNaksl-iRoestam droegen niet weinig bj t0tdeontWfering der oud-perzische oyschriften.In
1852 nam hj Op last der regering deelaan
eene expeditie naarMesopotamië,en na zjn
terugkeer in 1854 brachthj in hetInstituut
een nieuw stelseltertafelt0tontcjfering der
Assyrische opschriften, waarover hj nadere
bjzonderheden mededeeldf
le in zjne rEtudes
assyriennes (1877)/, en in de pExpédition
scientifque et artistique en Mésopotamie
(1857- 1864,2 d1n)''.Op lastvan den Ministervan Onderwjsdgorzochthjin1855-1856
de muséa in Frankrjk en Daitschland.Met
Rawlinson en Hi
neks illEngeland kan hj
aanspraak maken op den roem , dat hj het
Assyrisch spjkerschrift het eerst heeft ontcjferd.Later heeft hj dat schrift in zjne
werken nadertoegelicht.Bleken sommige van
zjne onderstellingen evenzoovele dwalingen

te zjn,toeh zay hj in hetalgemeen deuitkomsten van zpn onderzoek bevestigd. De
Fransche Académie begiftigde hem met den

Volney-prjs,en in1857 werd hj hoogleeraar
in de vergeljkende taalkunde te Parjs,in
welke betrekking hj bj voortduring werkzaam is.Van zjne geschriften vermelden wj

n0g:gconsidérations générales sur la philolo-

gie des languesindo-européennes(1858)'',XGrammaire sanscrite (1859;2dedruk 1864)'',
- rElêments de la grammaire assyrienne

sen van 1866 droeg htj door zjne r'
rrost- (1860; 2de drukj 1868)', - rRemarques
griinde eines Hannoveraners iiber die preuszi- générales slr les différencesdes familles linsche Annexion'' en door zjn p'
ragebuch guistiques (18601'', - rDéchiFrements des

einesAnnektirten''nietweinig bj om dege- inscriptions cunéiformes (1861)'',- zlnscriptions asslxiennes des Sargonides(1862)'',XGrande lnscription du palais de Chorsabad
(1863,2 dln,metM énantl''t- plu'Arianisme.
(1866)'',- rllistoire des empires de Chaldée
etd'Assyrie d'
après1esmonuments(2000- 150
avant J. C.
) (1866)':
,- en rlues inscriptions
Generationen (1870,9dln)''.Vanzjneoverige deDourSarkayan (1870)''.Overnieuweondergeschriften vermelden wj:rEncyklopsdieder zoekingen omtrenteenetweedesoortvanspjPhilosophie (1844):', - mpombal und die kerschrift heeft hj zich doen hooren op de
moederen t0t kalmte te stemmen. In 1867
zag hj zich gekozen t0t 1id van hetPruissische Huis van Afgevaardigden,en overleed
te Nienburg den 16den Februarj 1870.Zjn
laatste werk is de roman: 1)HundertJahre!
1770- 1870. Zeit- und Lebensbilder aus drel

J
esuiten (1844)1'
,- gAllqemeinebi
irgerliche vergadering van letterkundigen te Rostock in
Proceszordnung fiir das Konigreich Hannover 1875 en Op het internationaal congrès van
(1852)''
: - en pDer Weg zum Jahr 1866 ori
Oentalisten tePetersburr in 1876.
(1869)''.
Mpianus, een Grleksch dichter uit
Oppert(Julius),cenuitstekendbeoefenaar Ciliclé,leefde waarschjnljk in den tjd van
der Oostersche letterkunde,geboren den 9den M arcus zlrdlïv.
s Anfonin'
us en vergaardigde
Julj 1825 te Hamburg van Israëlietische een gedichtover de vischvangst:pHalieutica''1
ouders,studeerdeeerstindewiskundejdaarna alsmedeeen overdejagt:gcyneyeti
a''.Velen
te Heidelberg in de regten en toen te Bonn echter zjn van meening,datd1tlc
aatste aan
in het Sanskrieten Arabisch.Nadathj nog een ander moetworden toereschreven.Beide
een tweetalJaren te Berljn haddoorgebragt,
zjn uitgegeven door Soltnezder in 1813 en
promnveerdehj in 1847te Kiel)wjddezich door Lehrs in 1846.
XI.
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Oppolzer (Johann), een uitstekend ge- bevoegd de hulp der gewapende magtin te
neeskundige,geboren te Gratzen in Bohemen r00P0n.
den 3den Augustus 1808,vestigdezich na het
De bevelhebber van deze is verpligt,aan
voleindigen zjner Btudizn als geneesheer te hetzaâmgeschoolde volk drie opeischingen te
Praag en werd erin 1841 hoogleeraar in de doen om uitéén te gaan ennaherhaaldgeblekliniek en eerste geneesheer in hetalgemeen kene Ongehoorzaamheid vuur te laten geven.
ziekenhuis)in 1848 hoogleeraarin debjzon- De bewerkers van een oproer worden voorts
dere pathologie en therapie te Leipzig en in in hechtenis genomen en volgens de wet
1850 te W eenen.Hj bezateeneEuropésche gestraft.
Breidt een oproer,a1s verzettegen de bevermaardheid en bezorgde aan de hoogeschool
te W eenen een ongemeenen bloei. Bovenal staande regéring, zich uit t0t een geheel
mag men hethem t0teene verdiensterekenen, volk) dan geeft maen daaxaan den naa:a van
dathjdenihilistischerigtingderoudeschool opstand. Bereiken de aanleggers van dezen
aldaar van het gebied der therapie verdron- hun oogmerk dan wordthjgevolgd dooreene
gen heeft.Hj overleed den 16den April1871. omwentelin.q (zie aldaar).
chrift noemt men in het algemeen
Zjnevoorlezingen overkliniek (1866- 1872) hetOps
adres van een briefof een devies op een
2 dln)zjn qnvoltooidgebleven.
Opposltle beteekentin hetalgemeenteyen- ofander'voorw erp,maarvooraleene gedenkdfczld of verzet, en meer bepaald dien tegen- spreuk, geschiedkundige herinnering of iets
Btand,welken de regéring ondervindtvan de dergeljks Op gedenkteekensjgebouwen enz.
qolitieke partjen in de vertegenwoordigende Men heeftveleopsehriften verzameld doorhet
hgchamen.O0k geeftmen aan aldepersonen, nazoeken derpuinhooyenvanweleerbloejende
welke aldaar tegen de regéring in verzetk0- steden,inzonderheid ln Klein-Azië en in het
men,dennaam vanoppositie.Zjisdusalleen zuiden van Europa,en hetontcjferendaarvan
mogeljk bj een constitutioneel-monarehalen vormt een belangrjken tak van wetensehap.
ofrepublikeinschen regéringsvorm,welkeaan Te Parjsheeftmen zelfseene rAcadémiedes
het volk,dat zjne vertegenwoordigers be- inscriptions.''
ltoekent
in he
derhaar
zaOpslorping,zie Absorbsie.
noemt, aandeeabs
olutemonar
ct
hibel
e iseid
voor
Opstal is een zakeljk regt om op een
ken.In eene

geene plaats5immersdâârgeldtalleen de wil anders grond gebouwen en beplantingen te
leven mag de oppositie nietontbreken,daar brengt de eigendom van den grond den eigenzj het staatsbestuuraanhoudendcontroleert, dom mede van 't geen er op vastis,doch na
tiging van het regt van opstal staat de
np zjne gebreken wjsten tegen magtsover- ves
schrjding waakt.De oppositle komt steeds eigenaar van den grond aan een ander het
van de zjde derminderheid)welkeernaar regt af, om op dien grond aanwezige ge-

vandenBouverein.Bj eengezond staatkundig hebben. Volgens den algemeenen regtsregel

streeftrzeerderheidteNvorden.Isbj haareen bouwen enz.a1s zjn eigendom tegebruiken.

bepaald programma van beginselen de grond- Ook kan hj aan een anderhetregtverleenen
slag der oppositie, dan noemtmen haarprin- om op dien grond gebouwen enz.te plaatsen.
is in ditlaatste gevalonderscheidtusschen
t# 1
&J, om haar te onderseheiden van eene Er
opposétie g'
llt:s#-wzlvle, welke iedere gelegen- opstalen huur,daar de opstaller de doorhem
heidaangrjpt,om deregéringinverlegenheid getim merde gebouw en kan laten afbreken en
te brengen.- Op hetgebied dersterrekunde de grondeigenaar deze niet behoeftte ondernoemt men 2 ligchamen van 0ns zonnestelsel houden.
Opstand .zie Oproer.
in oppositie(tegenstand),wanneerzj 1800der
ediptica van elkander verwjderd zjn. Het Opstuw ingen. Men onderstelt, dat de

tegenovergestelde daarvan is deconjunetieof
zam enstand. De zon, de maan en de aarde
bevinden zich bj beidegevallen in eeneregte
ljn.Bj oppositie intusschen staat de aarde
tusschen dez0n en demaan,enbjconlundie

aardkorst,aanvankeljkeenebolvormigeschaal,
door onderaardsche krachten hier en daar is
opgeheven, waardoor in het algemeen de
scheiding tusschen droog land en wateren in

het bjzonder de bergen zjn ontstaan.Men
maan ismetd:z0n in oppositiebj volle,en Dezezjn zeerverschillendvanouderdom.Men
kan dezen nietabsoluut,maar welbetrekkein conjundie bg
''nieuwemaan.
Oproer isde verstoring der openbarerust, ljk bepalen.Naarmateergrooteraantallagen
veroorzaakt op deze ofgene plaats door een uit den waterpassen stand verwrongen is,telt
volkshoop:die de veiligheid van personen en de opstuwing meer Jaren. Immers bj eene
goederen bedreigt of aantast, of in vereeni- hedendaagsche opstuwing zouden zelfs de
ging de vervulling weigertvan pligten,waar- Jongstebezinkingen wnrden opgeligt.

de maan tusschen de z0n en de aarde. De geeft daaraan den naam van opstuwingen.

Optica noemt men de leer van het ZfcAf
t0e men door de staatswet gehouden is,of
geFelddadig inbreuk maakt op hetregt der (zie aldaar).
Optim aten,in hetLatjn optimates,was,
reger
'ing om te straFen ofandere handelingen
evenals nobiles en boni virL, de naam der
harer bevoegdheid ten uitvoerte brengen.
W anneer burgerljke ambtenaren,metp0- aristocratische partj in de Oud-Romeinsche

liciemagt bekleed, ofregterljke ambtenaren
in de uitvoering der wetten niet bj magte
zjn 400rpolieiebeambten bj gelegenheidvan
oproer hun gezag te doen gelden,zjn zj

Republiek.Zj onderscheiddezichdaardoorvan
de volkspartj.De strjd tusschen die beide
partjen nam een aanvang in de dagen der
GrcccF-dd6vl. Nadat deze daarin bezweken
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W aron ,vernieuwden Marins en Gnnadiewor-

Van Stampfer.Hj bestaat uit 2 ill elkaar
steling.Nogmaals behaalden de Optimaten de schuivende blikken buizen,en t0t voor&verp
overwinning door Sulla,maarzjmoestenhet dient eene verlichte spleet, die door 2 hieronderspit delven voor J%l*.
% Ct
zddlr. Eene aan rvenwjdi
ge,ongeveer 1Ned.streep van
laatste paging deroptimaten,om na hetver- elkaar verwjderde lnsnjdingen wordt waarmoorden van Juliws caesardevoormaligeheer- genomen,terwjl de afstand derspleetdoor

schappj teherkrjgen,eindigdemetdeneder1ae vanBr%tusen Cané%sin den strjdtegen
AnOtonius P Ocfcrlsld.
ptimzsmys,afkomstig van hetLatjnsche woordoptwnus(best),isinhetalgemeen
de neigingt om alle zaken van hare beste,

v
an haregunstigstezjdetebeschouwen.Men
onderscheldt een pradisch en een theoretisch
optimismus.Het eerste is eenesoortvan zelfmisleiding, welke 0ns tegenwoordige of toekomstige toestanden voor beter doethouden,

dan zj werkeljk zjn,zoodatmen zich alligt
begoochelen laat door streelende verwachtingen.Het theoretisch optim ism us omvatafzon-

derljke wetenschappen, somtjds de wjsbegeerte in hetalgemeen,of 00k wel de godsdienstendebovennatuurkundeinhetbjzonder.
Men heeftbjv.een staathuishoudkundig opti-

verschuivingderbuizenkangewjzigdworden.
Binnen gemelde grenzen vertoont zich die
spleet enkelvoudig.

Opuntia Tourneh ef Haw. is de naam

van een plantengeslacht uit de familie der
Cacteën.Het onderscheidtzieh doorvleezige,
uit platte bladen zamengestelde, zelden r0lronde stengels en kleine, ronde bladeren,
die echter gedurende de ontwikkeling der
stengelleden afvallen en nietwedervervangen
worden,- voorts uit bundelsstekels,welke
uit den zoom ofden t0p der leden ontspringen,doorgele,roode of'w itte,meestalalleenstaande bloemen en eivormige,op vjgen ge-

ljkende, groene,gele of roode,genavelde,
stekelige,sljmige,min ofmeerzoete)eetbare
vruchten. De opuntia'
s hebben een heester-

achtig voorkomen en groejen vooralin de

mi
smus.Hetwjsgeeriy optimismusvertoonde bergstreken der Nieuwe Mrereld. Zj verzieh t0t nu t0e enkelln eene theologische of
eisehen meerendeels geen tropisch klimaatj
metaphysische gedaante. Met betrekking t0t zoodatmen ze00k aantreftin Spanje,Portu-

h
etpeschapeneligtzjn beginselin de mede- gal en Italië,ja, zelfs in het zniden van
deellng van het Oude Testament, dat G0d Tyrol. In warme landen gebruikt men ge
zag,datzjn werk goedwas.Menaanschouwt dikwjlst0thagen.0.rul
yarisM ill.metovale,
het metaphysisch optimismus in de prheodi- pl
atte geledingen, korte)borstelachtiye stecéevan Ldbniz.'- Indenjongstentjdechter kels en dtroengele bloemen groeit ln het

heeft zich raetkracht eene tegenovergestelde
rigting ontwikkeld,welke den naam van peszipliq
- sl: draagt en inzonderheid in Sel
topenM ler,Hartmann enz.verdedigers vindt.

zuiden van Europa overalin hetwild,bedekt
de onvruchtbaarste rotswanden aan deMiddellandsche Zee en levertmaanden lang aan het
volk eene frissche,verkwikkende vrucht.-

Optisch bedrog ofgezi
gtsbedrog kan zeer 0.Fïcx:indéeaM ill.ydesgeljksinhetzuiden

ligtplaatsgrjpen.W anneerwj bjv.ineene
voortgaande trekschuit gezeten zjn en door
de ramen turen,dan schjnthet0nst0e,dat
wj zelven stilliggen en deboomen langsde
vaart voortschrjden. Een b0l vertoont zich
op eenigen afstand aan ons oog alseeneplatte
schjf.Een snelomdraajend rad zien wj gevuld,zonder spaken. Eene gloejendekool,
snel bewogen, vertoont zieh als eene vurige
streep, terwjl somtjds de voorwerpen zich

van Europatevinden,isvermoedeljk slechts
eeneverscheidenheid dervoorgaandesoort.-

0.eoecinelli
feraL.,denopal
plant,heefteirond-

langwerpige geledingen,nagenoeg zonderste.ke
ls, en roode bloemen. Deze kweektmen
vooral in de keerkringslanden van Amerika,

waar de Jonge spruiten a1s groente gegeten

en dezaden t0thetmaken van meelgebruikt

worden, terwjl ze tevens dient V00r de
cochenilleteelt. Om die reden heeft men deze
voor onzen blik verdubbelen.T0thetgezigts- plant oolt naar W est-lndië,Malaga,Spanle,
bedrog rekentmen voortsde luchtspiegelingen Algérië, Java,TeneriFe enz.overgebragt.-

in de woestjn, in de noordpoolnevels en op 0.RapnesqIdana uitTexas kan bj 0ns den
de kust van Sidlië,terwjl 00k met betrek- winterverduren,en ook hare vruchten komen
king t0t de kleuren dikwjls gezigtsbedrog in onsklimaatt0trjpheid.Veleopuntia-soorten
plaats heeft. Het zien van voorwerpen heef'
t eindeljk behooren t0t de sierplanten.
plaats doorde indrukken,welke de van zulke
Opvoeding noemt m en de Tverking der
voorwerpen uitgaandé lichtstralen op hetnet- volwassenen OP de kinderen,&qaardoor deze
vlies van heto0g maken.Nu kan hetgebeu-

t0tdemeestmogeljke volkomenheidworden

ren,datdergeljkeindrukken op eeneandere gebragt.Alleen ln oneigenljken zin kan men
wjze worden voortgebragt, zoodat wj eene m et Ro- seau de natuur, het 10t en de 0mgewaarwording ontvangen alsof zoodanige geving als mede-opvoeders beschouwen. Opvoorwerpen zich aan 0ns 00g vertoonen.
voeding is op het naauwst met onderwjs
Optom eter isdenaam van eenwerktuig, verbonden,hpewelzj,daarvanafgescheidenstrekkende om degrenzen vanduideljk zien bepaaldeljk als paedagogiek - , volgensde
te bepalen. Immers men ziet een voorwerp verschillende stelsels nu eens beschouwd
onduideljk wanneer hette digt bj het00g wordta1stucht,zooalsbj Herbart,dan wegeplaatst, alsm ede wanneer het te ver daal'- der als tucht der liefde,zooals bj Palmer,
van verwjderd is.Om debeidegrenzen van somtjds als besturing zooals bj Y eiïz,of
duideljk zien voor een bepaald 0og aan te ook alsleiding,zooalsbj Rtoy.Daarbj wordt
wjzen, gebruikt men veelalden optometer ondersteld, dat de mensch inderdaad door
Q4*
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den invloed van anderen t0t hoogere volko- de ligchameljke vorming door middel der
menheid kan opklimmen.Oorzaak en gevolg gymnastiek Op den voorgrondjen deze werd

loopenechterdoordewerkingvanbjkomende 00k in lateren tjd qeenszins verwaarloosd.
omstandigheden op hetgebied der opvoeding Terwjl men echter ln Sparta de opvoeding
zeeruiteen.Eene goede opvoeding vormtniet dienstbaar maakte aan den Staat,zoodat de
altjd eengoed mensch,eneeneverwaarloosde kinderen reeds spoedigaandezentoebehoorden
niet altjd een slecht mensch. Toch moet en ten nutte van dezengevormdmoesten worieder,diezich metde opvoeding vankinderen den, heerschte te Athene de dienst van het
belast) op zielkundige gronden doordrongen Bchoone, zoodat de opvoeding er muziek,
wezen van deheilzame strekking eenergoede dichtkunst en welsprekendheid omvatte,ja,
opvoeding. Trouwens men heeft zich reeds zich allengs t0t eene groote verscheidenheid
in ouden tjd bejverd de opvoeding derkin- vanwetenschappenuitbreidde.Deeerstelevensderen dienstbaar te maken aan maatsehappe- jaren van den Atheenschen knaap vloden
** onder het Opzigt Van de nzoeder
ljkebedoelingen,inzonderheidaandeinstand- V00rj)P
houding van den Staat.
of van eene voedster,die hena door het verZoodra echterbj detoenemendebeschaving halen van naythen en sproken zochtteboejen.

'smenschen persoonljke waardemeerOp den Had hj hetzesdejaarbereikt,dan werd de
voorgrond kwam ,moestmen eene dergeljke opvoedster door een paedagoog, gevioonljk

opvoeding afkeuren. Men begon in te zien: een slaaf, vervangen. Deze vergezelde het
dat men over het ligchameljk en geesteljk kind naar de sch00l van den grâmmatistes.
leven der kinderen niet uit eigenbaat mogt Hier leerde hj de letters,- vooxtsspellen,
beschikken. Men kwam dus t0t hetbesluit, lezen en schrjven.Daarna bezochthj eene
dat de ware opvoeding bestaan moet in eene hoogere school,waar hj onderwjs ontving
harmonische ontwikkeling van den geheelen in hetvan buiten leeren en opzeggen van gemensch.Daarmedemoeteen aanvanggemaakt dichten.V00r 't overigezochtmen deJeugd
worden, zoodra het kind eenige vatbaarheid te gewennenaan bezadigdheid,schranderheid,
betoont, om indrukken van buiten in zich zelfbeheersching en goede zeden. Daarmede
op te nemen en tebewaren,terwjlmen de werden de gymnastiek,mimiek en rythmiek
opvoeding voltooid moet achten, zoodra de verbonden, en Op rjperen jongelingsleeftjd
mensch geschikt isom op eigen verantwoor- kwamen er de wayenhandelen rjkunstbj.
deljkheid over alzjnekrachten)vermogens Na den Peloponneslschen Oorlog breidde zich
en hulpmiddelen te beschikken.Het spreekt de kring der opvoedingsmiddelen aanmerkevan zelf,dat de mensch alsdan n0g niet v0l- ljk uit,doordien men erdewelsprekendheid,

maaktis,maarzjnezelfstandigheid en zjne de dichtkunst,deredeneerkunde,dewjsbezelfbewustheid zjn dan g1
.ootgenoeg gewor- geerte,de wiskunde en de Bterrekundebjden, om zonder den leiband des opvoeders voegde.- InSparta,geljk wjreedszeiden,
zjn weg te kunnen volgen. De opvoeding was het doel der opvoeding, den wil van
m oet slechts de strekking hebben, dat de ieder in 't bjzonder te onderwerpen aan den
kweekeling, eenmaal zoover - t0t zelfstan- wil van het geheel. Tot aan het zevende
digheid - gekomen,uiteiqen beweging het Jaarbehoordede knaap aan het huisyezin en
goede,sehoone en edeleverklezeenvolbrenge. na dien tjd aan den Staat.De ontwlkkeling
Zj moet hem dus leiden t0t zelfkennis en van den geest werd er niet verwaarloosd,
de
srdlid
gzelfbeheersching. Zj moet hem versieren maar
chaamsbl
.eef ondergeschikt aanJadi
reen T
ve
e
M et hetklimm en der
metgqedegewoonten (zeden)jmetverhevene
bedoellngen?met eene zuchtnaartoenemende tucht gestrenger, om het ligchaam te harden
volkomenheld.Hj za1daardooreen voortref- tegen alle ontberingen en ongevallen,en 00k
feljk mensch, een uitmuntend staatsburger de meisjes moesten zich t0t zekere hoogte
aan die oefeningen onderwerpen. Niettemin
worden.
TerwjlwjvoûrtsillhetartikelPaedagogiek stond de muziek er in hoog aanzien. De
W detheoriederopvoeding zullen stilstaan, SpartaanscheJongelingen schaamdenzichniet,
Nvenschen wi
j hier eenige geschiedkundige hunne onkunde te erkennen op menig gebied
bjzonderheden omtrentdeopvoeding bjver- van wetenschap,m=r beroemden zicb tevens
Bchillende volkeren mede te deelen.Bj de op hunne bedrevenheid in de zangkunst.Dat
gudeEgyptenarenwashetdoelderopvoeding echter de Spartanen,in weerwilvan de minln het algemeen,de Jeugd tegewennen aan achting, waarmede zj op de wetenschap
gehoorzaamheidaan dewettenvandenStaat,- nederzagen, hunne denkbeelden uitmuntend
voorts om aan ieder de geschiktheid te be- ill woorden wisten te kleeden, bljkt v0lzorgen, 0rl illzjnekaste naareisch werk- doende uitde redevoeringen,welkeThaeydides
zaanl te Tiezen. De gesteldheid des volks
bragt mede, dat men weinig werk maakte
van de ontwikkeling der ligchaam s-en w ilskrachtenzichnagenoegnietbekreundeom zelf-

standigheid in denken en handelen.Btjdeoude
Perzen daarentegen zoeht men door een bepaald stelselvan opvoedingdeJeugdtotgeharde
soldaten te vormen,terwjlmenweiniggewigt
hechtte aan de verstandeljke en zedeljke
vn= ing.In Griekenland stond aanvankeljk

hunnen staatslieden en veldheerenindenmond
legt. Na den Peloponnesischen Oorlog begon
het licht der beschaving o0k in Sparta meer

en meer door te dringen, - vooralt/dens
den bloei der wetenschappen te Alexandrië.
Door den invloed van deze ontving de 0p-

voeding in Griekenland, o0k na de vernieti-

ging zjner onafhankeljkheid, een meera1gemeen karakter.Niettemin rekende men er
bj voortduring de gymnastiek van groot ge-
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&vigt, en zelfs in dén tjd van Tlteodosius
Tierden de Grieksche feestspelen n0g met
grooten luistergevierd.
Geheel anders was de opvoeding bj de
oude Romeinen.Aanvankeljk waser de0pl
eiding derjeugd grootendeels toevertrouwd
aan het huisgezln.Hier ontving door eenvou-

wjs gafin hetdeclaméren en disputéren en
vooral in hetsierljk spreken.Een afzonderljke Grieksche rhetorgafvonrtsaan dejon-

dige middelen dejongelingzjnevormingvoor
staats-en krjgsdienst. Dewetenschappeljke
opvoeding bepaaldezich in ouden tjd hoofdzakeljk t0t het lezen en sehrjven.Uithet
huisgezin trad dejongeling,doordrongen van
debeginselenzjnsvadersen daardoorgebragt
op hetstandpuntvan zjn volk,in hetopen-

t
oekomstigenkrjgsmanwashetlegerf
1abeste
oefenschool. V00r den toekomstlgen staats-

bare leven. Hethuisgezin voorzag in 'tgeen

gelingen gelegenheid,om zich met de Grieksche taalbekend te maken.Deloopbaan,tbor

eenjongeling gekozen,vereischtedaarenboven
n0g eene afzonderljke opvoeding.Voorden
man, redenaar en regtsgeleerde was hetFo-

rum ofde Senaatgeopend,ofhj begafzich

naar eene der wingewesten, om zich aldaar
met het bestuur bekend te maken.Metden

aanvany van het Keizerrjk werd echterde
opvoedlng te Rome aanmerkeljk gewjzigd.

hj noodig had voor de maatschapyj. De Deoud-Romeinsche deugd en degelj'kheidgemoederhaddaarbj eenaanmerkeljkenlnvloed raakten op den achtergrond en werden verop hare zonen, zooals ons in Cornelia, de
Vangen doorhetaanleerenvanvelerleikunsten
en wetenschappen.De seholen der taalkundiwjze wordt voorgesteld.De benoemingvan gen en redenaarswerden veelvroegerbezûcht,
censoren was voor de oqvoeding van groot en men legde zich vooralt0e op dewiskunde,

moeder der Graecltussen, op eene treffende

belang.Het bljkt nameljk, dat bjv. Cato
ditambtalsdatvanzedenmeesterbeschotlwde,
daar hj volgensPlntaveltuszekeren Manli%œ
uit den Senaat verwjderde,omdat deze bj
dag zjne Vr0lIW in tegenwûordigheid zjner
dochter gekust had. Bljkbaar moesten de
censoren toezien op de zeden, en dit was
00k noodig,omdatdeweeldehareheerschappj
allengsuitbreidde,en deJongeRomeinenvan

demuziek endeorehestiek.Van deeigenljke
gymnastiek werd weinig werk gemaakt,d= r
men de krjgsdiensta1shetbestemidëelbesehouwde om het ligchaam te harden.Toch
wjdden zich gedurende hetKeizerrjk R0meinsche jongelingen op het Veld van Mars
aan gymnastische oefeningen,enhunvoorbeeld
werd in onderscheidene groote steden gevolgd.

Onder Trql'
anus,Hadrianl
u en deAntonl
jnen

de voormalige eenvoudigheid afweken.Eigen- ontwikkelde zich het openbaar onderwjB
ljkepaedagogen (huisonderwjzers)vindtmen meer en meer.Er werden openbare leerstoedan eerst te Rome,toen Grieksche gewoon- len gesticht,en men verleendeaandeleeraren
ten er waren doorgedrongen. Cato Cdzldorï'll.s eenebehoorljke bezoldiging.De knaap door-

gaf zelf aan zjne zonen onderwjs in het liep nu metmeerspoed hetlageronderwjs,
lezen enschrjven,alsmedein degymnastiek, om destevroegerdelessen tekl
mnenbtlwoterwjlzjn grammatistes Chilon aan dezonen nen over dichtkunsten welsprekendheid.In-

van anderen onderrigt geven en hierdoorvoor tusschen werkte de toenemende zucht naar
zjn meester jeld verdienen moest.Het is zingenoterhoogstnadeeligop deontwikkeling
een eigenaardlg verschjnsel tlit de aloude des geestes.J'ltvenalis,de scherpehekeldichter
dagen derRepubliek,dat de knapen de wet- en gestrenge zedenmeester, gispt in zjne
ten der X1I Tafelen van buiten moesten lee- verzen de dwaasheid van vele ouders, en
ren; ook werden zj geoefend in het zingen Persius bespot inzonderheid hetverregaande
van verzen en in het voordragen van lofre- schoolverzuim . M erkwaardig is het voorts,
denen, Tvaarin de daden van groote mannen datmen sedertden tjdvan Nerra zorg droeg
Tverden gehuldigd. 'ladat echter Grieksche voorouderlooze en behoeftigekinderen,welke
kunst en w etenschap te Rome ingang gevon- op kosten vau den Staatwerden onderwezen,
den hadden, ontving de opvoeding en vooral - 't geen vooraldoor Trajanws bevorderd
het onderwjseeneaanmerkeljkeuitbreiding. werd. Antoninns .PI,: stichtte ter eere van
W élbleven o0k nu deknapen n0g lang onder zjne gemalin I'
austina eene schoolvoorbede leiding derm oeders,doeh hetontbrak hun hoeftige meisles,en zjn voorbeeld werd door

o0k nietaanleermeesters.Dezebejverden zic'
h
goedezeden bjhunnekweekelingentebevorderen en hen tegen elken verderfeljken invloed te beveiligen.Hetaanvankeljk onderwjswerdindeschoolvandenliteratorgegeven
en omvattehetspellen,lezen enschrjven,het
van buiten leeren van spreuken en het rekenen Op de vingers of metsteentjes.Daarna

Aleœander Serer'
?
4,
sgevolgd.DeJongelingenbezochten alzoo reeds vroeg de scholen dertaalleeraars,waar devoortbrengselen der dichters
verklaard en oefeningen indewelsprekendhei;

gehouden werden,terwjlmenertevenswerk
saaakte van teekenenen muziek.Daarnabegaven zj zich naarde schnlen derrhetoren,in
die dagenprofessoreseloquentiae(hoogleeraren
lafmen den knaap verklaringen vandichter- in dewelsprekendheid)genoemd.Hierwasaan
F
jke voortbrengselen,- men oefendehem in de jeugd gelegenheid gegeven om zelve te
eenejuiste,welluidendeuitsyl
'aak,- enveelal sjreken,en dientengevolgewerden dezeinrigwerd eronderwjsinhetGrlekseh bjgevoegd. tlnqen drukbezoeht.EindeljkhoordendejonNadathj zich hiermede eenigen tjd hadbe- gellngen delessen derwjsgeeren,waarbjhet
zig gehouden,nam de tweede cursus (over evenwel niet ontbrak aan haarkloverjen en
taalkunde en welsprekendheid) een aanvang spitsvondigheden.Ongeveer Op die leestbleef
(m der de leiding van een gram maticus,diede de opvoeding te Rome geschoeid tûtaan den
voornaamste geschriften ophelderde en onder- valvanhetW estersch-RomeinscheKeizerrjk.
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In den Christeljken tjd werd de weleer rjk1 om vooralin Duitschlandharen invloe;

nationale opvoeding eene meer algemeene. te doen gelden.E.r0> AocFl- en H .Tedf>
Men volgdein deChristeljkewerelddezelfde Ipzzï traden 0y,om hetalgemeen verlangen

stelsels,waaropwj in hetartikelPaedagogiek van hunnen tpd in duideljke woorden uitte
terugkomen.In deeerste eeuwen steundendie drukken.Na dien tjdheeftzich omtrent0pstelsels, enkel dienende t0t bevordering van voeding en onderwjs een hevi
qe strjd van
debelangen dergeesteljkheid,op den grond- meeningengeopenbaard.N0galtjdechterheeft
slag der kerkelj'k-godsdienstige leerstukken, men eene huiseljkeen eene openbareopvoezoodat bj de opvoeding met het aardsche ding,en n0g altjd bepaaltzich deopvoeding
leven slechts in zoover rekening werd ge- aanvankeljk bjdebesturingvan hetzinneljk
houden, als het strekte t0t eene voorberei- leven en de oefening der zintuigen, daarna
ding voor het volgende.Later,vooralbj de bj de ontwikkeling van hetverstand,danbj
herleving der klassieke studiën in de 15deen het inprenten van goede zeden en eindeljk
16de eeuw , ontstonden er nieuwe theorieën, bj eene loutering van het begeervermogen.
die de boejen der orthodoxie verbraken en Het groote verschil is intusschen daarin geden mensch beschouwden bj hetlichtztjner legen, dat sommigen de opvoeding van het
aardsch-maatschappeljke,wereldburgerljkebe- kind willen vestiqen op den grondslag van
stemming.In weerwilvanzjnewereldhervor- kerkeljkeleerstelllngen,terwjlanderenvoormende magt had het Christendom niet aan- standerszjn van eenewetenschappeljk-zedestonds een aanmerkeljken invloed op de ljke ontwikkeling des verstands,welkeaan
opvoeding.Indestormachtigetjden,toen het geenedogmatiekerigtingeenigevoorkeurgeeft,
trotsche gebouw der algemeene Kerk gesticht maar den kweekeling in staatstelt,om later

werd,had men geen 00g voorhethoogebe- met een onbevangen blik en volkomen vrj

lang der opvoedlng van het aankomend ge- Van allen dwang van opgevatte meeningen
slacht. Aan de eene zjde poogde men de zjn levensweg te kiezen. Zie verder onder
Christeljkejeugd z00spoedig mogeljk in de Paedagogiek.
zegeningen der Kerk te doen deelen en aan
Opzoom er (Cornelis Willem), een Vor-

de andere zjde schroomdemen niethare op- diensteljk Nederlandsch beoefenaarderwjs-

leiding t0e te vertrouwen aan Heidensche begeerte, geboren te Rotterdam den 20sten
wjsgeeren en redenaars.Nadat de nieuwe September 1821,werd in 1845 te Leiden t0t
godsdiengt,gesteunddoordewereldljkemagt, doctor illde regten en vervolgens eershalve
de overwinning behaald had over het klas- t0t doctor in de letteren bevorderd 0n zag
sieke en Germaansche Heidendom j gevoelde zich in 1846 benoemd t0t hoogleeraar in de

men weldra,datde opvoeding derJeugd het wjsbegeerte aan de hoogeschoolte Utrecht.
beste middel was, om de menschheid naar In 1848 washj lid en secretariseenercomden wensch der hiërarchie te herscheppen. missie t0t herziening der wet op het hooger
Dientengevolge ontvingen opvoeding enonder- onderwjs, en sedert 1861 is hj voorzitter
wjs bj de Christenen, evenalste voren bj eenerafdeeling derKoninkljkeAcade
'mievan
de Israëlietenj een kerkeljk-godsdienstigen W etenschappen.Van zjne geschriftenvermelstempel.In dien geestisvooralKareldeGrppfd den wj:rDegevoelsleervan J.J.van O0swerkzaam geweest. Alleen zj,die t0t den terzee beoordeeld (1846)'',- pDe leer van
stand der ridders behoorden,erlangden eene G0; bj Schelling, Hegel en Krause.Eene
meeralgemeenewetenschappeljke Opvoeding. wjsgeerigeproeve(lstestuk,1846)'',- pDe
V00r 'toverigemoestzich deJeugd methet leer des Vaders,desZoonsen des H.Geestes
onderwjs van de Kerk en van haredienaren (1846)'', - pDe beschuldigingen van J. H.
vergenoegen, en deze laatsten moesten vaak Scholten, uit debronnen wederlegd (1846)'1,
hun verstand verwringen en de wetenschap - rDe wjsbegeerte, den mensch met zich
honen, om volgens hunne geloften aan de zel
ven verzoenende (1846)',- pEenheid in
Kerk getrouw tebljven.Langzamerhandech- hetnoodige,vrjheidin hettwjfelachtige,in
ter kwam er meer licht, in 0ns Vaderland alles de liefde (1847):',- ,Het wezen der
vporal door de Broeders des gemeenen Le- deugd (1849;3dedruk, 1868)ï
,- rpetwjfel
vens, en in de 14de eeuw brak het nieuwe destjds,de wegwjzerdertoekomst(1850)'
',
tjdperk aan van de herleving derklassieke - pDe weg der wetenschap.Een handboek
letteren. Zjn eerste morgenrood verspreidde der logica (1851)''
, - ,De staatkunde van
zich over Italië. Niet op éénmaal werd de Edmund Burke geschetst (1852)'', - pllet
nachtder eeuwen verbannen,maar in Italië,

karakterderwetenschap (1853)'',- gDeRe-

Frankrjk, de Nederlanden en Duitschland stauratie(1854)'',- pAanteekeningen opShaverrezen hoogescholen, alsmiddelpunten van kespeare'streurspelMacbeth (1854)'',- ,W ewe
tenschapyeljk lichten leven.D00rdeHer- tenschapenwjsbegeerte(1857)'',- pLessing,
vorming, d1e zich kort daarna krachtig ver- de vriend derwaarheid (1858)'',- pNatuurhief en sterk uitbreidde,ontstond eene geheel kenni
sennatullpoëzj(1858)'',- rHetteeken
nieuwe rigting op het gebied van het onder- destjds(1859)'
',- nGeschiedenisçn wjsbewjs. In Duitschland ontwaakte de begeerte geerte(1860)'',- scartesius(1861)'',- pDe
n>a:
r eene betere opvoeding,doch hare bevre- geest der nieuwe rigting (1862)'',- rDe
diglng werd door den Derti:arigen Oorlog wjsbegeertederervaring en demodernethelogie. Open brief aan Anastasio (1862)'
'belemmerd. Eindeljk ontving die begeerte, oDe
orthodoxieaan hetstaatsroer(1863),1,aangevuurd door degeschriften van Roltsseam,
eeneonweerstaanbarekracht;zjverlietFrank- DDe godsdienst(18s4-1867)'',- pDewaar-
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borgen van onzen vooruitgang (1864)'' 50ud ofnieuw (1865)'',- oN0g eens 0ud of
nieuw.Antwoord aan J.1.Doedes(1866):'
1
Xl)e Tvetenschap,haar vrucht,haar gezag en

t
e beyalen;het z0u onbilljk wezen,hierbj
uitslultend aan priesterbedrog te denken.Zelfs

haar recht (1867)'',- slletwezen derkenn
is.Een leesboek derlogica(zdedruk,1867)/',
pDe vr
je volksschool(1868)'',- pGöthe's
godsdienst(1868)'',- gDe vrjewetenschap
(1869)''
,- pFrankrjksonrechtindenoorlog
van 1870 (1870)'',- pDeBonapartesen het
r
echtvan Duitschland,00k naSe
'dan(1871)'',
pEen ni
euwe critiek derwjsbegeertebeschouwd (1871)'' - r,r
lAhorbecke(1872)'',pvrjhei
d en onfeilbaarheil (1872)'',- pDe
grenzen der staatsmacht (1873)''1- ronze
achterljkheid in dekunstderwetgevingaangetoond,vooralin die artikelen dergrondwet,
dieaan hetonderwjsgewjd zjn (1873)'',5Hetwezen en degrenzen derkunst(1875)'')
ponzegods
dienst,vjfredevoeringen(1874)'5,
rsc
heiding van Kerk en Staat(1875)'',en veleopstellen in tjdsehriften.
Zjne begaafde dochter, Adèle &
%ZMJ Cor&Iït: Opzoomer, schrjvende onder den naam

misleiding te zien,almoetmen0okbekennen,
dat priesterlist gaarne een uitweg overhoudt
in dt
lbbelzinnigeantwoorden.- Deaanleiding,
0nA hier of daar een orakelte onderstellenj

de ingewikkelde vorm der orakels te Delphi

geeft0nsgeenregt,om hierineeneopzetteljke

lagdoorgaansinbuitengewonenatuurverschjnselen,bjv.geneeskrachtigebronnen,uitaardkloven Opstpgende dampen of o0k we1in de
omstandigheid, daterhetstofeljk overschot
van een beroemden zienerwas ter aarde besteld.In hetlaatste gevalsaoest0ok de antwooxdvragende doorgaans eene bovennatulm

ljke werking ondervinden;hj moestbjv.bj'
het orakelvan Ampl
tiaraun,na één daggevast
en3 dagenziehvanwjnonthoudentehebben,

in den te:apel slapen,opdathem indendroozn
hetwelbehagen dergodheid mogtworden verkondigd,waarna evenwelde droomuitlegging
door de priesters geschiedde.De strekking
van het orakelwas voor 'toverigenietalleen
in naam der godheid inlichtingen te geven
van A. ,
9. 0. Wallis en geboren te Utrecht omtrent toekomstige gebeurtenissen,maar00k
den zlsten Julj 1857 leverde: /1Prins hsril- het leven en de ontwikkeling eener raadvralem I11 en de moord der gebroeders de W itt gende bevolking met goddeljk gezagte be-

(1875)''en rIndagenvan strjd(1877,3dln)'', sturen in Omstandigheden, waarbj eigen
de Hoogduitsche drama's:pDerSturz des schranderheid en ervaringonvoldoendeblekenj
Hauses Alba'' en rlohann de W itt'' en een ofwaarbj een afzonderljk persoon,hoewel
paar schetsen in de:mvaderlandsche Letter- met dieper doorzigt dan de groote menigte
oefeningen'', getiteld: pDe Unie van Calmar begiftigd,zjnraadnietvruchtbaark0nmaken
en haar gevolgen t0t Christiaan 11''1- en

XChristiaan 11en Zwedensbevrjdiny..

Orakel ofgodspraak achtte men ln ouden

z
onderhetgezagderyodsdienst.T0t;at00pmerk maakten staatslleden dikwerf gebrulk
van het orakel,zoodat m en ditlaatste in be-

tjd het middel,waardoor de godheid haar paalde ttjdperken der Griekschegeschiedenis
welbehagen deed kennen. Eigenljk was het eene staatkundige instelling kan noemen.
eenemagtin de hand derpriesters,Om ht
lnnen Oxakelspreuken hadden bjv.grooten invloe;

wil in hetbeleid der staatszaken en htm in- op het nationaliteitsgevoel der Grieken,als-

vloedopdehandelwgzevanbepaaldepersonen medet0thetbevorderen van gemeenschapyete doen gelden. Hetorakelvormt een hoofd- ljke belangen,daarmen zich bjallegewlgdoel der divinatie voor zoover hetgehotlden
Tvordtvoor deverheveneopenbaringeenergodheid,welke op eene bepaaldeplaatsaanhen,
die ze vexlangen, gegeven en door een
middelaar, doorgaans een priester,m edegedeeld en verklaard wordt.De wjze,waarop
eene godheid haar w elbehagen in hetorakel
verkondigde, was zeer verschillend, zoodat
maen 3 soorten van orakels onderscheidde,nameljk door droomen,door spreuken en door
teekens. Bj hetvermaardste orakel,datte

tige ondernemingen tot het orakel wendde.
Het orakel droeg zorg voor de handhaving
der godsdienstige instellingen , alsmede voor
de landontginning,voorhetstichten vanvolkplantingen enz.
Het oudste orakel bevond zich teM elmëin
Egypte, en hierop volgden dat van Theben
in Egypte en datte Ammonium ,waarJnpiter
Ammon gehuldigd werd. In Griekenland verkreeg het orakel te Dodona, later dat te
Delphigrooten invloed.Daarenbovenhadmen

hetmurmelen eener bron.Te Delosluisterde
men naar het xtlischen van een laurierboom ,
en in Ammoni
um (Libye) werden bepaalde
verschjnselen van het metedelgesteentenversierde beeld der godheid waargenomen.Bj

behoorden die van Ampàiara'as,datvan Tro-

Delphi,vervuldeeen uiteenekloofoprjzende een orakelvan Zens(Jupiter)teElis,tePisa
damp de waarzegstermetgeestvervoering.Te en op Creta, en een van Apollo op Delos
Dodona werd de wil der godheid vernomen en op Clarosnabj Colophon.Datderlranuit de bladeren van den heiligen eikenboom , cMdeste Milete wasdesgeljksaan Apolloen
uit den topn van een metalen bekken en uit aan A'
rtemis gewjd.T0t de Heroën-orakels

p/
lpzlïlden datvan HlraclesteBurainAchaja.
Daarenboven had men dooden-orakels,bjv.

aan het meer Aornos in Tesprotië en te
Heraclea in de Propontis. Tot de orakels
het raadplegen van hetSibylljnsche orakel rekent men 00k de spreuken derSibyllen,inwerden op last van den Senaat en in tegen- zonderheid van die van Erythraea en vandie
woordigheid van een overheidspersoon de Si- van Cumae. De Romeinen hadden de Sibyl-

bylljnsche boeken Opengeslagen.In hoever ljnscheboeken,hetOrakelvanFa'
tn'
usendat
de profeten zelven van de waarheid dezer

van I'ortuna te Praeneste,dochvraagdenvoox

openbaringen overtuigd waren,is moejeljk 'toverigeraad aan deGriekscheenEgyptische
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orakelq.In Griekenland verloren de orakels door keizerKaeelIV teOrangegesticht,werd
eerst hun gezag, nadat hetgedaan was met tjdens de groote Fransche Omwenteling opde vxjheid en zelfstandigheid deslands,en geheven.

verdwenen in de dagen van Theodosinsgeheel
Orang-oetan (Pithecus satyrusGeofrj,
en al.
zie Aap.
Oran ,dehoofdstadeenerevenzoogenoemde
Oranje of Orange is de naam van een
provincie in Algérië,welke op 5260 D geogr. aanzienljken vermaardgeslacht,hetwelkzjn
mjl ruim 1/: millioen inwonerstelt,ligtop titelontleende aan eene bezittinginhetzuiden
den achtergrond van de Baaivan oran,aan van Frankrjk.Deze was aanvankeljk een
den mond van de kleine rivier E1Rhi,zich gedeelte Van Bourgondië en werd in de 104e
uitstortende in de Middellandsche Zee,en is eeuw eene heerljkheid en in de llde een
de zetel van een gouverneur? alsmede eene graafschap. De eerste graafrx Oran
j6ras
belangrjkevestingmetvelemilltairegebouwen Gerald Adhemar (1086-1096),onder wlens

en onderscheideneforten.De eigenljkehaven opvolgers dit gebied bj herhaling verdeeld
van Oran is Mers-el-Kebir,cmstreeks 8 Ned. werd,zoodateen gedeelte daarvan een eigenhltjl ten noorden van de stad.Dezelaatste d0m werd dergeesteljkheid,weshalvebjhet
heeft een Europeesch voorkomen en is ver- uitsterven van den mansstam metRambold2F
deeld in de Meerwjk,de MoorscheStad en (1174) niet het geheele prinsdom aan diens
de Nieuwstad. Zj telt ruim 40000 zielen. zuster Tibnrga en door deze in 1185 aanharen
Vermoedeljk is zj eene Romeinschekolonie gemaal Berteand de
den stichtervan
en werd indemiddeneeuweneeneaanzienljke de tweedeljn derprinsen '
van Oean
je werd
Moorschestad.In1509maaktendeSpanlaarden toegewezen. Het geheele prinsdom kwam
zich van haarmeester,en behieldenhaar,toen echterweerinhandenvan BertrandN J(1282al hunne andere bezittingen op de Afrikaan- 1335). De laatste prins van deze 1jn was
sche kust verloren gingen.fn 1708werdzj Raimond F (1340-1373). Zjne erfdochter
door de Mooren belegerd en door honger t0t

de
overgaveyedwongenjdoch in 1732 weder
d00r de Spanlaarden ingenomen,die haarvan
uitgestrekte vestingwerken voorzagen.Eene
vreeseljkeaardbevlngherschiep in den nacht
van den gden October1791destadschierineen

M aria bragt hetprinsdom aan haren gemaal
Jan I '
pcs Châlons,den stichter van de derde

ljn der prinsen van OrJs.#.Toen Pl
télibert,
de laatstetelgvan deze1jn,kinderloosoverleed,vielhetprinsdom Oranjeten deelaan

den zoon zjnerzuster,RenatnsrJ>Nassaw
puinhoop.Naauweljkswaren debezetting en .llîlldz/ùflr.g,die de stichter werd van devierde
de inwoners in de stad teruggekeerd, toen 1
i
jn der prinsen van Oranje.Daar 00k het
Bey Moh,ammed van Maskara haar belegerde huweljkvanRenat'
asmetAnna'
plsLotltarbt
gen
en in Maart 1792 bj verdrag innam. De (1540)kinderloosbleef,benoemdehjzjnneef

Franschen,die haar in 1831veroverden,her- W illem J, stadhouder der Nederlanden, t0t
stelden de Spaansche vestingwerken en voeg- zjn opvolger.Intusschen verkreeg hetHuis
den er nieuwe bj. Later hadden in haren van Ntd.sq
scfzeerst in 1570 hetrustig bezitvan
omtrek de gevechten plaatstusschen deFran- dit prinsdom. Na den dood van W illem I
schen en de Arabische stammen onderAbd-el- (1584)gi
ng hetvorstendom metdentitelovrr
Kader.
op dienszonen Maurits(#1625)en I'
redev%k
Orangeisdenaam vaneenarrondissements- A'
d
z
l
r
/
r
i
k
(
f
1
6
4
7
)
e
n
d
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a
r
n
a
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p
d
i
e
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z
onen
hoofdstad in hetFransche departement Vau- kleinzoon W illem 11 en W illem TJT,o
beiden
cluse,30 Ned.mjltennoordenvanAvignonj stadhouders der Vereenigde Nederlanden.De
aan den spoorweg van Lyon naar M arseille. naam van Oranlemannen werd dan 00k die
Er is eene regtbank,een collège,eene bibli- derStadhouderljkepartjenvervolgens,nadat
otheek, eene R. Katholieke hoofdkerk, en Wéllem I11 den Engelschen koningstroon beeene Protestantsche kerk. Voorts heeft men klommenhad,diederEnrel
sch-protestantsche

er steenkolenmjnen, zjdespinnerjen, weve- partj in Ierland.Toen ln 1672 een 00rl0g
rjen van wollen stoFen,talrjkefabriekenen uitbarstte tusschen de Nederlanden en Frankruim 10000 inwoners.De stad is vooralver- rjk,werd het prinsdom Oran
je doorLoderaaard wegens hare Romeinsche oudheden, '
t
vl
jkXIV bezeteneerstin 1696bjdenVrede
waaronderzich een vrtlgoedbewaardamphi- van Rjswjk aan hetHuisran Xt
S::X terugtheater, eene triomfpoort, een circus, eene gegeven. Na het kinderloos overljden van
waterleiding, baden,oude muren,mozaïeken Willem III(1702)z0u hj volgenszjn testaenz.bevinden.Zj ishetaloude Arausio,de ment worden opgevolgd door den kleinzoon
hoofdstad der Chavaren,waar in hetjaar105 der tweede dochtervan zjn grootvaderFrevöôr Chr.de Cimbren en Teutonen èeover- tlriàHendrék,nameljkdoorJan'
F'
ille-Frido
winning behaalden op Caepio en M anlsàs, ran Xcytvcsg-.llïefz,erfstadhoudervan Friesland;
terwjlJ'
alinsOceycrerlatereeneRomeinsche maarI'redevik T,koning van Pruissen,kwam
kolonie stichtte.In demiddeneetlwenbehoorde daartegen in verzet als zoon van Lo%izeA '
esde stad eersttot Austrasië,maar vorm de in riette WJ2 Oranje en volgens hettestament
de lldeeeuw een afzonderltl
'k graafschap,dat van zjn grootvader van moederszjde,prins
achtervolgens aan 4 geslachten toekwam ,- I'
rederik Adzlt
frfk van Oranje.Inmiddelsveronder anderen van 1530- 1714 aan het Huis klaarde Lodew'
qk X1F hetprinsdom een aan
Nassa., hetwelk daaraan den naam van Frankrjk vervallen leen en deed den prins
Oeanj6ontleent.In 1714 vereenigde Lodewl
jk Conti, die a1s erfgenaam van het Huis Lon,
X1F hetmethd Dauphiné.Eeneuniversiteitj pleeille met het Huis Cltâlons vermaagschapt
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was9 a1s pretendent optreden.De Successie- derW higs(November1834)spandendeOraqje00rl0g over Oranje,hierdoorontstaan,werd loges al harekrachten in,om bj deverkied00r hetParlementte Parjsbeslist,hetwelk zingen, vooralin Ierland,de meerderheid te

hetprinsdom Oranjealsdominium utileonder
de souvereiniteit van Frankrjk aan prins
Contitoewees.Ditwerd bekrachtigd doorden
Vrede van Utrecht in 1713 en Oranjealzoo

metFrankrjk vereenigd,terwjlmen deaanspraken van het Huis Longneville en van
Frankrjk op Neuchâtel,alsmededentitelen
hetwapen van Oranjeafstond aan deKroon
van Pruissen. W illem Fridt
laanvaarddeechter
t0thandhavingvan zjneregten desgeljksden

verkrjgen. Er werden groote vergaderingen
gehouden enmen bejverdezich z00veelm0geljk om de regéring in Ongelegenheid te
brengen. om die reden werd na hetaftreden
van het ministérie W ellington,toen de W higs
het bestuur Tieder aanvaard hadden,in het
Parlement van 1836 door Hàme, den leider
der radicalen1 het voorstel gedaan, om den

toestand derOranje-logesteonderzoekenyd=r
zj gevaarljk warenvoorderustvandenStaat.

titel van prins van OrcpJ'6,welke voortst0t Dientengevolge scheidden 37 logeszich afvan
den dag van heden t0eop zjnenakomelingen de hoofdloge.De regéring sloot de leden der

Oranjeloges uitvan alleopenbareambten en
Oranleloges is denaam vanstaatkundige verboden, zich bj eene oranjeloge aan te

isovergrgaan.
Oranpeboom ,zie Citrus.

bedieningen en het werd aan alle militairen

vereenigingen,doordeEngelsch-protestantsche sluiten.Door deze krachtige maatregelen van
et Lagerhuis bewogen, gaf de hertog %an
ltartj in Ierland gevormd,om deR.Katho- h
llgzlùerlczl# het bevelt0tontbinding van alle
lleken tebestrjden.Toentegen heteindeder tl'
18de e0l
lW de Engelsche belangen door de l
o
ges.De Orangisten echterbleven bestaan;
stichting Van een Ierschen Bond werden be- ztltraden weder te voorschjn bj derepealdreigd,vereenigden zich den zlstenSeptember beweging in 1842 en 1843, en 00k na den
1795 dekloeksteOranjemannenOforangisten, dood van O'Connellwas hun invloed gedurig
zooals na de onderwerping van Ierland door zigtbaar,vooralbj deverkiezingvan ParleWillem rlz
l OraRie (1690) deProtestantsche mentsleden in 1852.00k in 1865 te Belfast
aanhangers des Konings genoemd werden,t0t en in 1868 te Ashton under Lyne heeftmen
eene soortvan genootschap,dathetoverwigt n0g bewegingen van Orangisten opgemerkt.
der Protestantsche Kerk in Ierland en de be- Nadat eehter de Protestantsche Kerk opgevestiging van hetHuis van Hannover op den houden heeft Staatstkerk in Ierland tezjnj
Britschen troon zocht te bevorderen.T0t de heeftmen qeinig meervan hen vernomen.
afdeelingen van ditgenootschap,oranjeloges
Oranjerleën noemt men in 0nsklimaat
genaamd,behoorden weldra deaanzienljkste gebouwen,waarin gewassenwordengekweekt
Protestanten en zelfs de Prinsen van het ofbewaard,die in hetalgemeen 0ns klimaat
Koninkljk Huisjen de stichting derGroote ofalthansonzen winternietkunnen verduren.
Loge van Ierland was daarvan het gevolg. M en Onderscheidt ze naar gelang van den
Na de vereeniging van Groot-Brittanje met warmtegraad, welke er heerscht1 in koude
Ierland in 1800 verkreeg dat genootschap al- kassen,waar de temperatuur slechts weinig

lengsgrooterinvloed.Zjneaanzienljksteleden boven het vriespuntbljft,in laauwekassen
werden metgewigtigeambtenenwaardigheden en in warme kassen.Meer bepaald geeftmen
bekleed en bragten hunne beginselen naarEn- den naam van oranjerie aan eene kas,die

geland over, w aar in 1808 de eerste Groote aan de zonzpde van schuins geplaatsteramen
Loge te M anchester ontstond, die in 1821 voorzien is en dient om deplanten,in potten
verplaatst werd naarLonden.IntusschenOpen- t
ofbakkengeplaatst,vorstvrjdoordenwinter

baarde zich de werkzaamheid derVereeniging

.

e brengen.In eene oranlerleiseene doelma-

gste belang,
geruimentjdenkelinoptoyten,vergaderingen tige verwarm ing van het hoo
en eene vjandigehoudinqJegensdeR.Katho- terwjllichten frisscheluchtnietm ogen ontDe verwarming,w elketevorenplaats

lieken.Eerstbj dewoellngen van 0'Connell
in Ierland aanvaardden de Oranjeloges een
heftigen strjd tegen hetR.Katholicismusin
Engeland en Ierland,alsmedetegen allevrj-

breken.
had doorpjpen,diemeteenestookplaatsverbonden waren, geschiedt thans veelal door
middel van warm.water-buizen of o0k we1

zjnietverhinderenjdatdoordeemancipatieder
R.Katholielten een einde werd gemaakt aan
hetonbilljk overwigtderProtestantenin Ierland,waarna zj in botsing geraakten metde

groote gewassen op den grond en de kleinere

kundigevereenigingen en 00k deOranjeloges

Oranjerivier (De)ofGariep,deaanzienljltsteriviervanhetKaapland,waarztjdwars

zinnigheid en verdraagzaamheid.Toch konden

met stoom.In de Oranjerie plaatstmen de

op houten stellaadles en welzoodanig, dat

ieder g0WaS de vereiqchte hoeveelheid licht
bekromt. Men heeft vooral in den laatsten

regéring en metde openbare meening.Nadat tijd hier en daar de Oranjerieën t0twinterin 1832 onder het W higministérie alle staat- tuinen uitgebreid.
ontbonden waren, bleven deze laatste toch
bestaan en verwierveneengrootaantalnieuwe
leden1vooralOnderdeaanzienljkendeslands.
De bisschop van Salisbury waspraelaaten de
hertog ran Cnmberland grootmeester der Orde.

doorheen kronkelt, ontstaat uit twee groote
bronrivieren,van welke deeene,N0eGariep,

genaamd, 2 armen heeft,de Oranje (N0k0
Sinkoe),diein hetKathlambagebergte,en de
Dezg teldein haren bloeitjd in Ierland 1500 Caledon (Mogokara),die in deW itteBeryen
en ln Engeland 350 loges, terwjl men het ontspringt.In den regentjd isde NoeGamep
aantal leden schatte op 300000. Na den va1 eene diepe,waterrjke rivierterbreedtevan

378

ORANJERIVIER- ORATORIANEN.

1000 Ned. el, die echter hier en daar t0t teelt,en men he
efterveel aarden,runderen
15 Ned. el inkrimpen.Zj treedtdan buiten en schapen.In het oosteljkpgedee
lte van den
hare 00VerS en veroorzaakt dikwjls groote Staatverbouwt men tarwe, maïs en mnnrenBchade.In het drooge Jaaxgetjde is zi
j z00 gierst. In de uitgebreide grasvlakten vindt
ondiep dat men haar doorwaden kan.De an- men er antilopen,gnoe's, quagga's,rhinocedere bronrivier,de KaiGariep ofVaal-rivier, rossen,olifanten en zelfsleeuwen.

ontstaat desgeljks uit Q armen,dievan de Deze Vrjstaat is verdeeldin de districten
westeljkehellingvan hetKathlambagebergte Caledon (Smithield), Bloemfontein, Faureafdalen,de Likwa en de Donkin,en zj ont- smith,W inburg en Harry Smith.Hetbestuur
vangtonderseheidene rivieren uit hetzuiden,
zooals de Vetrivier en de Modderrivier.De
hoofdrivier stroomt aan de gronzen van het
Kaapland in een grooten boog naar hetwes-

is er in handen van een door hetvolk voor

den tjd van 5 Jaar gekozen president,die

metdan landdrostvan Bloemfontein en 2 bur-

gersden UitvoerendenRaadvormt,terwjlde
ten,ontvangtonderscheideneaanzienljkerivie- wetgevinqistoevertrot
aan eenVolksraad.
ren,zooals deMalopa en de Hartebeestrivier, In alle dlstricten heeftlwd
men godsdienstleeraars
en Btort op 29OZ.B.zich uit in den Oceaan. en onderwjzers;deheerschendeKerk iserde
Zj vloeitdoor eenediepingesnedenerotsbed- Gereformeerde, en men spreekter de Nederding, doch is gedurende een groot gedeelte landsche taal.De geldzaken bevinden er zich

van hetjaarbevaarbaar.Daarenboven ishaar in een gunstigentûestand;deuitgavenbedroe-

m ond, met eene breedte van 120 Ned. el, gen in 1874- 1875 ruim 1135000endeinkomdoor eene zandbankschierontoegankeljk.Ten sten 1237000 gulden. De zetel der regéring
qe
volge van zware dondexbujen klimt deze is Bloemfontein De handelin wol,struisverlvier wel eens zeer snel 10 Ned.elboven deren, vee en huiden neemt er gestadig t0e,

het gewone peilen erlanjtdan hieren daar doch devoornaamste stapelqlaatsisPortElieenebreedtevan4Ned.mpl,terwjlzjdaarna zabeth, t0t de Kaapkolonle behoorend. In
1836 Tias het land van dezen Vrjstaatn0g
even spqedirredexdaalt.

Oranlerlvler-Republiek ofOranje-Fr#- eene ongebaande wildernis,enkeldoorBoschstaat,een Staatin Zuid-Afrika,in den zuid- Jesmannen enBetsjoeanenbewoond.omstreeks
oosthoek van het groote Zuid-Afrikaansche dientjdvestigdenerzichBoeren,diedeKaapHoogland,ligt tusschen Q1- 31OZ.B.en 25- kolonie verlieten,en hetland werd dooreene
29040'0.L.van Gxeenwich.Hj grenstin het proelamatie van Harry SzzfA!gouverneurvan

zuiden aan deOranjerivier,inhetwestenaan de Kaap, den 3den Februarj 1848 ingeljfd
deKaapkolonie(W est-Griqualand),inhetnoor- in het Britsche gebied, doch den 23sten Feden aan de Yaal-rivier,welke hem seheidt bruarj 1854 alseen zelfstandigeStaatgeconvan de voormalige Transvaalsche Republiek, stitueerd.Nadatechteraan de VaaldvierdiaeninhetoostenaanhetKathlambageberge(den manten ontdekt waren, ontnamen de EngelDrakenberg). Men telt er op bjna 2000 (D sehen aan dien Staat hetwesteljk gedeelte,
geogr.mjl57000 inwoners,onderwelke zich hetwelk zj bj W est-Griqualand der Kaapko37000 van Européschen oorsprong bevinden; lonie voegden.
de overigezjninboorlingen,nameljkKorana, Oratorianen is de naam eener orde van
Griqua,Boschjesmannen en Betsjoeanen.Het monniken,in 1548 flonrY lippo Adrite Rome
land vormterinhetalgemeeneenehoogvlakte gesticht. Zj aanvaardde den regel van den
die allengsnaar het westen afzaalt. Hetw es-, Heiligen Anqustinns en wjdde zich sedert
teljk ennoordeljk gedeeltebestaatuitgroote, 1550 aan de verpleginy van hulpbehoevende
grazigevlakten,waarbt
wen zichtalrjketafel- pelgrims. In het oratorlum ofde bidzaalvan
vormlge bergen verheFen.Naar deoostzjde zjn gestichthieldNerigeesteljkeoefeningen,,
verheft zich de grond allengs t0t het Kath- wetenschappeljke zamensprekingen en druk
lambagebergte en t0t de W ittebergen. De bezochte avondbjeenkomsten, weshalve de
grond wordter besproeid door onderscheidene broeders den naam ontvingen van spriesters
aanzienljke rivieren die echter des zomers van het oratorium'', die evenweleerstalgemeestaluitdroogen.Behalve de beidegrens- meen gebezigd werd na de canonisatie van
rivieren,de Oranjerivieren de Vaalrivler,is NeridoorGregoriusX F(1622).Neriverkreegin
de Caledon, zich uitstortende in de Oranje- 1577een grootoratorium teFlorence,enzjne
rivier, de aanzienljkste. Met de Vaalrivier ordeverspreiddezichovergeheelltalië.rothare

vereenigen zich de W ilge metde Eland-en
Liebenbergxivier,de Donkin,de Zand-,Veten Modderrivier.Het klimaatiserinhetalgeIa00n Zeergezond en gematigd.In den zomer
is het er nietz00warm alsindeKaapkolonie,
doch des winters heerscht er vaak eene gevoelige koude. De plantengxoei is er in het
algemeen schraal.Hetw eiland echterisw elig
begroeid met gras, langs de rivierzoomen afwisselend metmimosa'sen ander struikgewas.

leden behoorden velen cardinalen en beroemde

qeleerden,bjv.Baronins.- Eeneandereorde
ls de Fransche congregatie der priesters van
het oratorium van Jez'
lts,gestichtdoorPdrnn
wtza Bernlle en in 1613 door Paltlws V onder
den naam van Priesters van het Oxatiorum
van Jezn bevestigd.Haardoelwasopbeuring

van den geesteljken stand doorontwikkeling
en veredeling.Zj breidde zich bepaaldeljk
uit in Frankrjk,inzûnderheid na hetoverDeweiden worden erd00rtalrjkebekenbe- ljden van den stichtex en telde onderhare
vochtigd.T0tdedelfstoFeljkevoortbrengselen leden een groot aantalgeleerdem annen,z00behûoren er steenkolen,jzerertsenzelfsgoud. als AzcAlrtl k%imon,uvllesgccàe, Tltomassin en
Het land is het meestgesehikt v00< de vee- Masnillon. Na het verdrjven der Jezuïeten
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uit Frankrjk stonden de priestersvan deze Na hettjdperk van diebeidegrootemeesorde aan hethoofd van onderscheidene semi- tersverbapde hetrationalismusde krachtvan
naria en colleges.Thansechterzjn zjvooral geloofen gevoel,welke zich bj henop eene
werkzaam als zendelingen.
wegslepende wj'ze openbaarde, zoodat het
Oratorium ofbidvertrek noemtmeninhet oratorium geene uitstekende beoefenaarsvond
algemeen, in de R.Katholieke Kerk,iedere t0top de dagen van Haydnydie in zjne
kamer of zaal, welke, van cruciix, altaar XSchepping''en nJaaxgetjden''onvergankeljenz. voorzien, den geloovigen gelegenheid ken roem verwierf.In zjnevoetstappen trad
aanbiedt, om hulme gebeden uit te storten. Beethoren met gchristus W den Oljfberg-''
Alleen de bisschop kan vergunning gevenj
om aldur de mis te lezen.
Een oratorinm isvoortseen muzikalekunstvorm ,bestaande uitvocaal- en instrumentaal
muziek. Het versmaadt de hulpmiddelen van
hettooneel,zoodathetzichdaarinvandeopera
onderscheidt en als eene uitbreiding der cantate kan worden beschouwd.Die uitbreiding

Andere groote meesters op ditgebied waren
voorts: Saneider, Kleln, t
vwpFl:, en vooral
M endelssoltn ./crlApl#, en Sehmmann.
Orcaden,zie Orkney,s.

Orbigny (AlcideDessalinesd'),een verdiensteljk Fransch natuurkundige, geboren
den lsten September 1802 te Couëron in het
departementLoireInfêrieure,wjddezichaan

bestaat nietslechtsin aanmerkeljkegrootte, de studie der natuurkunde,zond in 1824 aan
de Académie van W etenschappen te Parjs

m aar vooral 00k is de opneming van dramatische bestanddeelen, waardoor hetwederom
tot de operanadert.De stofvan hetoratorium
is in den reqelontl
eend aan den inhoud des

een rMémoire''over de foraminiferenen reisde
van 1826 t0t 1833 Op last van dat ligchaam
in Zuid-Amerika, Om voorwerpen voor het
Bjbels,sosatjdsaan delevensgeschiedenissen musêum teverzamelen.Hj keerdetert
lg met
der Heiligen, doch 00k Tvelaan de natuur, een grooten schat en gaf op kosten der regéde fabelleer of de ongewjde historie. Als ring zjn pvoyagedansl'
Ameriqueméridionale
voorbeelden van laatstgenoemden vermelden (1835- 1849, 7 d1n met 418 platen en 8

wj:pDe Jaargetjden''van Haydn,pAcisen kaartenl''inhetlicht.Daaropverschenenzjne
Galatea'' van Höndel, glohannes Husz' van werken:l'Hommeaméricain(1840,2dln)'',Löwe,en gparadies und Peri''van Soltwmann. XDescripdon geografca,historica y statistica

Men heeft alzoo een Bl
jbelsek en een wereld- diBolivia (1846dl1)'',- alsmede:,Palé0nJï
J'
: oratorlum.
tologie française (1840- 1860, 8 dln)'', De voorloopers van hetoratoriunaNvarende Paléontologle tlniverselle'' - pMollusques
bedevaartsliederen uit de dagen der Kruistog- vivants et fossiles(1846)'',- rprodrome de
ten,alsmede demlstériespelen,- voortsde ?aléontologie (1858, 3 dln)'',- en pcours
Bjbelsche spelen u1thetoudeTestament (fi- elémentaire de paléontologie (1851- 1852, 2
gurae)enuithetNieuweTestament(vangeli), dln)''.Hj overleed teParjsden Bosten Junj
de voorstellingen van legenden (exempla)en 1857.- Zjn broeder Cltarles,geboren den
van allegorischepersonen (tropi).Toenvoorts zden December 1806, heeft zich a1s natuurtegen heteindeder16deeeuw dewereldljke kenner onderscheiden door de geschriften:
opera optrad,poogde men van de zjde der Dictionnaire universel d'histoire universelle
geesteljkheid ingang te verschafen aan het (1839- 1849, 13 dln; 2de druk.1876 enze,
Bjbylsche drama.Dit ondernam de heilige 28 dlnl''- eq pGéologie appliquée aux arts,
Nev% (1540- 1595)metde hulp van den tom- aux mines et a l'agficulture (1851)''.
ponist Emilio delCaraliere.Hj hield in eene
Orcagna (Andréa), eigenljk Andrla di
bidzaal(oratorium)stichteljkeverjaderingen, Cione, 00k genaamd Areagno of Areagnolo,
waarin hj de gewjde geschiedenlsuitlegde, een slhilder, beeldhouw er en bouw kundige
terwjlhj denindruk zochtteverhoogendoor uitFlorence,w erd geboren in 1329,waseen
het doen zingen van veelstemmige liederen leerling van Gioranni z'iqçcg;o en overleed in
(laudi),door'sPausen kapelmeester GLonanni 1389. Vooralzjne fresco's,de Zegepraal des
dli-lccitx gecomponeerd.Laterontstonden de

Doods en hetLaatste Oordeelvoorstellenden

stichteljks drama'sj welke op een tooneel in hetCâmpo Santo te Pisa geplaatst,hebben
werden vertoond, doch eenigen tjd daarna hem grooten roem bezorgd.M en zegt,datde
regelde men de uitvoering daarvan Op de daaraan toegevoegde stukken,nameljk dehel,
wjze van een concert.Muziekstukken in dien door zjn broederBernardoendeThebaansche
trantFerden vervaardigd door Stradella, Ca- kluizenaar door Piltro de .tordlzogeschilderd
ri,
::ï-'
1, k
%earlatti, Clari, Saeehini, Jomellé, zjn.De fguren van Oreagna zjn betergePergolese enz.,voorts inzonderheid door vele
Engelsche componisten.
Eerst H öndel bragt het oratorium t0t een
hoogen trap van volkomenheid, zoodatmen

hem eigenljk den scheppervan dezen kunstvorm mag noemen.Krachtig werd hj ter
zjde gestaan door Sebastian WccA.Die beide
mannen z/n ongeëvenaarde genieën op het
gebied der Protestantsche kerkmuziek.laol
t
yam hetkoraal,a1s het lied dergemeente,
m zjne werken op, hetwelk in die van
Höndd niet gevonden wordt.

teekend dan die van Giotto.00k te Florence

vindtmen stukken van zjnehand,nameljk:
een altaarblad met hetjaartal 1357 en een
Laatste Oordeel in fresco,alsmede een paar
door hem ontworpenegebouwen,nameljk:de
sierljkekerk OrSan Micheleendevermaarde
LoggiadeiLanzi,welkehjtevensgedeelteljk
met beeldhouwwerk heeftvoorzien.
Orcexne (C7Ha0c)ontstaatgemakkeljkuit
het orsellinezuur, datmen voorhanden vindt
in allekorstmossen (Roccellay'Lecanora),die

t0t bereiding van orseille en lakmoes dienen,
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en wordt00k verkregen uit verschillende an- NietminderwashetstelselderGûds-oordeelen
dere uitdeze korstmossen gehaalde zuren en ontwikkeld bj de oude Germanen. In het
aetherische verbindingen btjdroogedestillatie geregteljketweegevechtwerddeoverwonnene
ofbjdewerkingvan alkaliën,alsmedebjhet a1s schuldig beschouwd. Bj de kruisproef

smelten van aloemetbjtende kali.Zjvormt (judidum cruds)!Nvaarbjaanklageren aankleurlooze prisma's,smaaktzoet,isoplosbaar geklaagde met ultgestrekte armen voor een
in water,alkoholen aether,smeltbj 58OC. kruis moesten staan,hield men dengene voor

t0t kristalwater,bj 86O C.voor de tweede overw onnen , die het eerstzjne armen liet
maal,sublimeert bj 2900 C.,wordt in de zakken; deze proef werd echter in 816 d00r
opene lucht roodachtig, door jzerchloride Lodewnk de '
Fkp-ealsOnehristeljk verboden.
donker paars en door dampen van salpeter- Bj de vuurproef (Judicium ignis, probatio
Zllllr rood, en l
evertbj eene geljktjdige per ignem)moestdebeschuldigdezjnehand
werking van ammoniak en zuurstof Orceïne een bepaalden tjd in hetvuurhouden,ofin
of korstmossenrood (CrHrN0s).Ditlaatsteis een hemd - somtjdsin eenmetwasbestreamorph, rood en moejeljk oplosbaarin wa- ken hemd door eeno brandendehoutmjt
t
er,maar çemakkeljk in alkohol.Uitzjne gaan,ofeen stuk gloejend jzer over een
purperkleurlge oplossing in alkaliën doen de afstand van 9 schreden in de bloote hand
meeste metaalzouten onoplosbaar verEak neêr- dragen, Ofbarrevoets over gloejende kolen
slaan.Met chloorkalk wordthetbloedrood,en of ook welover9 gloejende ploegjzers100men kan hetdoorreductiemiddelenontkleuren. pen.Bleefhj Ongedeerd,danverltlaardemen
Het is het hoofdbestanddeelvan orseille,en hem onschuldig. De waterproef splitste men
de lakmoeskleurstof schjnt een oxydatiepro- in de koud-en warmwaterproef,welkelaatste
ductvan die zelfstandigheid te wezen.

Orchideën ,zie k
%tandelkruiden.
Orch6m enos,eeneoude,vermaarde stad
in Boeotië aan den mond van de Cephissus
en aan het meer Copaïs, doeh later wegens

0ok ketelvang werd genaamd.Debeschuldigde
moest in dit gevaleen ring ofsteen metontblooten arm van den bodem van een ketel
met kokend waterhalen zonderblaren te be-

komen.Bj de kouâwaterproefbondmen den

het toenemen der moerassen in den omtrek, regtervûetvan den beschuldigdevastaanzjn
verder noordwestwaarts naar de helling van linker arm of omgekeerd en wierp hem bj
den Akontion verplaatst, was in overouden herhaling in hetwater,nadatmen een touw

tjd de hoofdstad van een magtig rjk,door
eigen koningen bestuurd.Het omvatte geheel
lesteljk Boeotië,maarbegon reedstekwjnen ten tjde van den Trojaanschen 00r10g.
Laterkomtzjvoo1'alseeneBoeotischebond-

Om zjn ligchaam had geslagen om hem te
kunnen ophalen.Zonk hj,dan washj onschuldig,maar dreefhj,dan washj schul-

A ccet
fozlï: deed ze herrjzen,doch haarbloeitjd was verdwenen.In de Romeinsche geschiedenis bekleedt zj eene merkwaardige
plaats door de zegepraal,welke 81tlla er bq-

en in 1601 door hetParlementte Parjs verboden.De broodproefOfde proefdergewjde

dig,om dathet daardoor bleek,dathetreine
water hem uitwierp.00k dezeproef,diemen

stadjdie in 367 vôör Chr.doordeThebaners eehter later bj deheksenprocessen bleeftoeuit afgunst werd verwoest. Phillppws ran passen, werd reeds door Lodewj;k de Yrome

bete (Judicium OFae,panisadjurati,casibrodet
lm),bj deAngelsaksen in zwang,bestond

haalde Op Areltelaus,den veldheervan Mith,r'
%- daarin,dat m en onderhetuiten van bepaalde
tfcfdq
:.Men vindt er n0j bouwvallenvan de bezw eringen een stuk brood ofkaas aan den
schatkamer van Minyas,alsmede sporen van aangeklaagdegaf;washjschuldig,dan bleef
die bete broods hem in de keelsteken.De
haaracxoyolis.

Ordalla is een middeneeuwsch-Latjnsch avondmaalsproef (purgatio per eucharistiam),
vooralbj priestersen monniken in gebruik,

woord, afkomstig van het Angelsaksisch

pordal (Oordeell''en heeftde beteekenisvan berustte op hetgeloof,dathetnuttigenvanhet
Go
ds-oordeelen (DeiJudicia).Zjomvattenhan- gewjde avondmaalsbrood den misdadigerten
delingenj waardoor men in regtszaken eene verderve z0u streklten De broodproefdiende

beslissing der Godheid meende tekunnen uit- voorts om den dader van een moord te ontlokken, steunende op het beginsel,datG0d dekken. Het werpen van hetl0t komt reeds
een beschermer is van het regt en van de bj Tlcsf'
lf:voor,alsmedeindeverordeningen
onschuld.Reeds in den Bjbelen in de Oude der Fransche Koningen a1s een Gods-oordeel

gewjde sc,
hriften derPerzen vindtmen mel- bj diefstal. Alle ordalia, met uitzondering
ding gemaakt van Gods-oordeelen. Zoroaster van het tweeyevecht,werden bestuurd door
ging ongedeerd door een fel brandend vuur degeesteljkhelden alz0o,behalvedekoudwaen lietgesmolten metaalop zjneborstdrop- terproef, onder bepaalde plegtigheden in de
pelen,zonder daarvan eenig nadeel te onder- kerk voltrekken,gewoonljk in eene daartoe
vinden. Aderbât XcArdv'
csts herhaalde die aangewezene kerk.De beslissing over schuld
proef onder de voorwaarde dat zj, die er ofonschuldvolgdebjsommigeordaliaterstond,
getuigen van waren, de leer van Zoroaster ioch bj andere eerstna verloop van eenige
zouden omhelzen,bjaldien zjgeenerleiletsel dagen.Zj werdbj hettweegevechtgegeven
ondervond.00k bj deGrieken waren G0ds- doordekampregters,- bj dekruisproef,de
oordeelen in zwang, zooals bljkt uit de proef der gewjde bete en de avondmaalsproef
XAntigoné'' van k
vphoeles.Vooralechter had door de geesteljken. Bj de jzer- en heet
men erbjdeIndiërs,eninhunnewetboeken waterproef w erd de hand in windselen gevindtmen daaromtrentbepaaaldevoorschriften. wikkeld,verzegeld en eerstna drie dagen in
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tegenwoordigheid der tegenpartj onderzocht. ordensregels. De ordederBenedidjnen was
Van ouds was hetbekend,datbj die proe- t0taan de lodeeeuw de eenige in hetW esten,
ven dikwjls bedrog werd gepleegdtom den daar men zich in alle kloosters aan deregels
beschuldigde te redden.Perzische geschriften dezer orde hield. Uit deze orde ontstonden
vermelden dan 00k, dat de vjanden Van latereongregatiën,die bj den grondregelvan
l
tsn0gandere,gestrengere
Zoroaster hem vöörhet volbrengen der proef den HeiligenBenedot'
m et gesm olten m etaal zorgvuldig lieten af- bepalingen voegden,en de Pausen begunstig-

wrjven. In ouden tjd zuiverden de vrjen den het ontstaan vannieuwe orden,daarzj
zich van eene beschuldiging door den eed
van getuigen of door een tweegevecht. De
overige Gods-oordeelen werden toegepast op
de onvrjen, v00r wie hun heer geen eed
wilde aieggen, -- op vrouwen, die geen
strjder voor hare zaak konden bekomen,-0n 0P vrjen, die geene medebezwerende
getuigen konden vinden. In het algemeen

zich te zwak gevoelden tegenovereeneenkele
orde. Het aanzien, dat de leden eener orde

genoten, was oorzaak,dat 00k wereldljke
geesteljkenzichinkloostersvereenigden.Z00
pntstonden volgens den regelvan den Heiligen

Alt
ynstin'
as,diealleendegeestel/kenvanzjn

bisdom t0t een leven volgens een bepaalden
regel verpligthad,de congregatiën der regugolden de Ordalia alseu
cht
iteerstevebe
rdwj
wen
smi
enddzej- liere koorheeren, alsmede eenige monnikenorden,zooalsdie der Praemonstratensers,der
len. Langzamerhand
door den invloed van verlichte kerkvorsten Augustjnen,derServieten,derHiëronymieten,
en wereldljke magthebbers uit de wetboe- derJezuïetenenderBriyitten.Voortshadden
ken; in vele landen werden zj doordepjn- de Orden van bedelmonnlken,in den aanvang
bank vervangen, totdat de heksenprocessen der 18de eeuw gesticht,een grpoten invloed

de koudwaterproefdeden terugkeeren.Daarbj op den 100p der wereldljke zaken.Latere
kwam het wegen der heksen, hetwelk in
0nsVaderland vooralte Oudewatergescbiedde

(zie onder Reksenprooes8en).De gods-oordeelen bestaan n0g In volle krachtbj de Heidensche volken,inzonderheid bj de inboorlingen van Afrika, die zich daartoe van 0nderscheidene plantaardige vergiften bedienen,

kerkvergaderingen verboden de stichting van
nieuweorden,doeh daardeHervorminggroot
nadeel toebragt aan de bestaande orden,begunstigden de Pausen hare vermeerdering.
Daardoor ontstonden de Barnabieten!de Oratorianen, de Lazaristen, de Bartholomaeërs,
de Piaristen, de Barmhartige Broeders en

bjv. in Siërra Leone van den bast van Zustersen deJezuïeten.Nietdikwjlswerden
Erythroyhleum Judiciale,in Opper-Guineavan er zelfstandire nonnen-orden gesticht,zooals
Physostlgma venenosum enz.W ie het vergif die derHospltaal-en Ursula-nonnen,daarzj
door braking uitwerpt of door een tegengif zich gewoonljk aansloten bj de bestaande
krachteloos Tieet te maken, 'iordt er voor monniken-orden.Men noemde in ditgevalden

manneljkentak deeersteen denvrouweljken
len gteunende regelmaat hetzj in derang- bj demeeste orden n0g eene derdeafdeeling
schikkingvanbestaandedingen,hetzjinonze (diederTertiariërs).Reedstevorennameljk
daden. - In de wetenschappeljke stelsels haddenzichbjdeordenleekebroedersenleekegeeftmen dennaam vanrorde''gewoonljkaan zusters aangesloten,die,zonder de geloften
eene afdeeling derklasse,en zelveOmvatzj af te leggen, het huiswerk in het klooster
alsdan één ofmeergeslachten.- In dem eet- volbragtenofdegemeenschapderkloosterlingen
kunst zjn porden''bepaalde afdeelingen van metde wereld onderhielden,ofook w elonder

onsc,
huldiq rehouden.

Orde ls ln hetalgeuaeen eene op beginse- tak de tweede orde,en daarbj kwam later

w iskundige grootheden. - Zie o0k onder den naam van donaten en oblaten hun vermogen en hun geld aan de dienst der orde
Bonwknnst.
Orden noemt men in het algemeen ver- toewjdden. Deze toestand verkreeg door den
raneis- s '
pg'zAsslsi een bepaalden
eenigingen,wierledenaan zekere regels(or- Heiligen I'

dines)gebonden zjn.Men heeftgeesteljkeen vorm, doordien hj de Tertiariërsals derde
wereldljke œden.Totdegeesteljkebehooren orde der Minorieten t0t één ligchaam vereein de eerste plaats de monniken-en nonnen- nigde,zooals men erlater00k bj de orden
orden. Alleen zoodanige geesteljke vereeni- van bedelm onniken aantreft.De andere orden
gingen dragen den naam vanorden,wierleden hadden aanvankeljk eene aristocratisch-repuzich door eene gelofte voor levenslang ver- blikeinsche inrigting en waren ontheven aan
bonden hebben t0thetvolgen van een bepaal- de regtsmagt der bisschoppen, hoewel fleze
den regel.Zj onderscheidenzichdaardoorvan allengs hun gezag over alle kloosters hunner
andere godsdienstige vereenigingen,wierleden bisdommenzochten uittestrekken.Daarentegen
w el is w aar t0t weldadige oogmerken zamen- hadden de bedelorden eene monarchale constiwerken, maar geene duurzame verbindtenis tutie,zoodat zj meeronafhankeljk en door
sluiten; uit dit oogpunt kan men de monni- haren generaal regtstreeks met den Heiligen
ken-orden beschouwen a1s eene W estersche Stoel verbonden bleven. Allengskwamen de
instelling, door den heiligen .
Benedidn van meeste andere orden o0k t0t ditstelsel.Zj
Flrdïl gesticht.lmmershoewelin alle kloos- worden bestuurd door een generaal, die te
tersvan het oosten de regelvan den Heiligen Romepevesti
gden aan denPausverantwoorlasiliIts is ingevoerd,en de monniken naar deljk 1s.Naast hem bevindtzich veelaleen
de stichter: van hunne prden en naarhunne admônitor, die op lastderordezjnehandebeschermheiligen dezelfde namen dragen,toeh l
ingen yadeslaat.Metden generaalvormende
ontbreekt bj hen eene juiste bepaling der provinclalen het algemeen kapittel, - de
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provincialen nameljk houden het opzigt op sommige orden wordt van den gedecoreerde
de kloostersder orde in de verschillende pro- een eed gevraagd, en het aannemen en dravinciën en zjn als vicarissen-generaal voor- gen van buitenlandsche orden mag slechts
zitters der provinciale kapittels,zamengesteld
uit de oversten der verschillende kloosters.
Deze oversten hebben de titelsvan abtjprior,
superior, minister, guardiaan,proost en rector, behooren volgens hetcanonieke regt t0t
de praelaten,en beraadslagen over de belangen hunnerkloostersin eenkapittelofconvent,

met vergunning van den Vorst des lands geschieden. Daarenboven mogt men naast som-

mige orden, bjv. van het Gulden Vlies,
weleergeene andere orden dragen.Veleorden

hebben Jaarljks op een bepaalden dag een
ordefeest, waar de riddersin ordegewaad verschjnen.Degezamenljkeorden van een land
weshalve zj 00k we1conventualen ofpatres zjn naareen vasten regelgerangschikt,z00.
genoemd worden, ill tegenstelling van de dat men gewoonljk eerst de lagere orden
monniken van lageren rang (tratres),die de moet bezitten voordat men de hoogere kan
hoogere wjding n0g niethebben,denieuwe- bekomen. De statistiek vermeldt,dat er 153
lingen en de leekebroeders. De nonnen- ridderorden zjn,verdeeld over51 Rjken.In
kloosters, die niet t0t eene tweede orde be- Bejeren en Spanle zjn er (i
n ieder)13,in
hooren, staan onder het regtsgezag van den Pruissen 12 enz.De Keizer van Duitschland
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I
n hetalgemeen
bisschop,
bisdom zj geleren zjn.
Uiteenezamenwerking vanmonnlkendwee- zjn de voornaamste Europésche orden:die
perj en riddertrotsontstonden in de midden- van hetGuldenVlies,dievan denKouseband,
eeuwen deGeesteljkeRidderorden.W é1veree- die van den Olifant, die van den Zwarten
nigden zich de ridders reedsvroegmetkerke- Adelaar van Pruissen,de Russische Alexanljk-christeljkebedoelingen,dochdebloeidier der Newsky-orde en de oostenrjkscheMaria
vereenigingen dagteekent van den tjd der Theresia-orde. De belangen eener orde zjn
Kruistogten. Hare leden verbonden zich,v0l- doorgaans toevertrouwd aan eene commissie,
gens doorden Pausbekrachtigdevoorschriften, aan een kapittel of aan een raad.Men ver-

nietalleen t0teen gestadigen strjdtegen de deeltdeordengewoonljk in huis-orden,miliaireordenenordenvanburgeljkeverdiensten
ongelooviqen,maar00k tothetverleenenvan t
hillende klasgastvrjheld ent0tregelmatigegodsdienstoefe- Elke orde heeft doorgaans versc,
ningen. T0t hen behoorden de orden van
Alcantara,van Avis,van Calatrava,deDuitsehe Orde,die der Johannieten,der Tempelheeren enz.

sen met bepaalde onderscheidingsteekens; in
hetalgemeen heeftmen hetgrootkruis,gekenmerkt door een breed lint over den linker
sehouder en eene ster op de borst, - het
DeW ereldljkeRidderordenwareneenena- kommandeurskruis,met een lint om den hals

volging dergeesteljke en werden sedert de qedragen, - en het ridderkruis, met een
13deen l4deeeuw meestaldoorVorstengesticht, llntje op deborstofin hetknoopsgatbevesdie daardoor de riddersaan hun persoon wil- tigd.Bj sommige orden,zooals bj die van
den verbinden en goede diensten beloonen. den Rooden Adelaar van Pruissen,hebben de
De voorwaarden der opnem ing waren ver- klassen enkeleen rangnommer.In ouden tjd
schillend en door de statuten der orde be- droeg m en in plaatsvan ordelinten ook w e1
paald en de leden der orde droegen zekere gouden ordeketens. Na het overljden van
onderscheidingsteekenen.Later werd hetaan- den gedecoreerdemoeten gewoonljk deordetalorden zeergroot en zj hielden dan o0k teekens w orden teruggezonden aan den raad
op,werkeljkevereenigingentezjn.Denaam ofde commissie.Men heeft00k orden,welke
der orde ging allengs over op het onderschei- uitsluitendvoorvrouwenbestemd zjn9zooals
dingsteeken ofde deeoratie.Alleen aan souve- de Z/izd-orde van Pruissen en de orde,
reine Vorsten werd het regt toegekend om door Vietoréa van Engeland als Keizerin van
nieuwe orden te stichten. Het voornaam ste Indië ingesteld (Imperial orderofthe Crown

gedeeltevan hetridderteeken bleefn0galtjd ofIndia).Dezebestaanin den regeluitslechts
het kruis,doch ditwerd versierd metsterren

en linten.De Vorsten zjn steeds de grootmeesters
van deridderorden derlanden,waar@*
0Ver ZP
regéren. T0t het verkrjgen Van
sommige orden zjn bepaalde voorwaarden
gesteld,bjv.adeldom ,eenzekeraantaladelljke voorouders,het beljden derR.Katho-

ééne klasse.Door den Koning der Nederlanden wordtdeMilitaireW illemsordeen deorde
van den Nederlandschen Leeuw verleend,
voortsdoorhem a1sgroothertogvanLuxemburg

en prinsvan Oranje-Nassau die van de Eikenkroon (eeneLuxemburgsche huis-orde)en die

van den Gouden Leeuw van Nassau.- 0mlieke godsdienst enz.,- andere wordenenkel trentordenop hetrebi
edderbol
ôwkunstraaddoor verdienste ofgunstverkregen.O0k heeft plege men het artlkel onder laatstgemelden
men we1 naast de ordeteekensmet dezeVer- naam .
bondene onderscheidingsteekens ingesteld,die
Orden (Gerritvan),eenverdiensteljk beverleend worden, waar men aarzeltde orde oefenaar der penningkunde,geboren te Oosttoe te staan.Bj onderscheidene orden ishet Zaandam den 18den December 1774,was tot
aantal leden vastgesteld, doch gewoonljk
. 1813 w erkzaam in den tabakshandel en zag
heeftde Souverein debevoegdheid,dat aantal zieh toen benoemd totplaatsvervangendvredeuit te breiden. M et somm ige orden is een regter in zjne geboorteplaats.Van 1818 tot

jaargeld,met andereerfeljkeofpersoonljke 1844 zochthj metgrooten jverdebelangen
adel verbonden, terwjl eerlooze daden het te behartigen dergemeente,waarhj gevesverlies der orde kunnen veroorzaken.Bj tigd was,geëurendedeJaren 1838-1844als
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burgemeester, en overleed den 6denJanuarj

1854.Van zjne geschriften vermelden wj:
Handleiding voorde verzamelaarsvanNederlandsche historiepenningen (1825 en 1830,
2 dlnl'')-- en eene reeks van belangrjke
bjdragen in het pTjdschriftvooralgemeene
munt-en penningkunde''uitgegeven doorden
hoogleeraarvander CA'
i#.
Orderbriefje (Een)iseen handelspapier
en hetzelfde alseeneAeeeptatle (zie aldaar).
Ordinaat,zie Coördinaten.
Ordinatie,zie Priesterwî
jding.
Ordonnances noemde men ln Frankrjk
vôôr de Omwenteling van 1789 alle Koninkljkeofregéringsbesluiten.Menmaakteonder-
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Oregon, de meest noordwesteljke Staat

der Noord-Amerikaansche Unie,ligt tusschen
420- 46020'N.B.en 116040- 124030%W .L.
van Greenwich,grenst in het westen aan de
Stille Zee en voor '
t Overige aan de Staten
Nevada en Californië en aan de territoria
W ashington en Idaho,en strekt zich uitover
eene oppervlakte van 4481 (a geogr. m i.j1.
Oregon bestaatuit2 zeerverschillendedeelen.
Zjn kustgewest loopt t0t aan den bergknm
Van den CascadeRange, eene noordeljke
verlenging Siërra Nevada van Californië,
uit vulcanisch gesteente bestaande en toppen
dragende ter hoogte van 2871 t0t 3421 Ned.

el, zooals de Mount H00d,de Jeferson, dç

scheid tusschen ordonnances in ruimeren en Three Sisters en de Mount Pitt. Op 43O 20'
ill meer bepaalden zin, die betrekking had- vindtmen er den Summitpas,ruim 1700Ned.

den0I!onderwerpenvanpubliekregt,- edic- elhoog.Uitloopersvandezebergketenschrjden

ten,dle betrekking hadden op fnanciéle aan- voort t0t aan de kust en vormen er steile
gelegenheden,- en dedaratie
-n,openbrieven voorgebergten.De geheele kustis een boseh(lettrespatentes)enreglementen,welkedien- gewestmetnaaldhout.In de dalen heeftmen
den tot toelithting, bekrachtiging en toepas- er een vruchtbaren bodem ,en het klimaat is
sing der wetten.De ordonnances in m eer be- er zacht en regelmatig.De regentjd duurt
paalden zin werden, evenals de edicten en er van November t0t Aprilen geett er eene
dedaratiën, door den Koning Onderteekend, jaarljksche waterhoeveelheid van 130 Ned.
door een staatssecretaris gecontrasigneerd, duim. Er valt slechts weinig sneeuw en 0nmet hetgroot zegelbekrachtigd en door den weders behooren er t0t de zeldzaamheden.
zegelbewaardergeviseerd.Evenalsde edicten, De gemiddelde Jaarljksche warmtebedraagt

droegen zj slechts de maandteekening van eraan denoordeljkegrenzen 11OC.Van de

hetloopendejaareneindiqdenmetdewoorden: rivieren des lands storten de Rogue en de

Car te1 est notre plaislr''. De oëeiéle ver- Umpqua zich uit in de Stille Zee en deW ilzameling van ordonnances,aangelegd op last lamette, tusschen den Cascade Range en het
van Lodewî
jk XIF, teltthans 21deelen in kustgebergte stroomend, in de Columbia.

folio; zj wordtdoorgaans rLacolledion du Aanmerkeljk verschilt van dit kustgewest

Louvre'' genoemd en omvatal de ordonnan- hetsehier van boomen verstokene binnenland
ees van 1051 t0t1514.
met zjne uitgestrekte prairieën,dievoedsel
Ordonnans noemt men een militair,die oyleveren voor veelvee,en metzjne onafaan een hoogeren in rang is toegevoegd,om zlenbare wildernissen.H ier verheFen zich de
van dezen regtstreeksche bevelen te ontvan- Blaauwe Bergen.Demeesterivieren behooren
gen en t
lie met den meestmogeljken spoed er t0thet stroomgebied der Columbia,zooals
uit te voeren.De betrekking van Ordonnans- de Snake River, de Umatilla en de rivier
oKcier komt eenigzins overeen met die van Des Chutes. 00k zjn er,diezich inmeren

adludant,doch ismeestalvan meertjdeljken uitstorten. De Sprague, in het zuidwesten
aard ,nietzelden slechts voor 24 uren.

gelegen,stroomtdoor hetKlamathm eer,baant

Oreaden zie Nympl
ten.
zieh voorts een weg door den Castade Range
Orebro, de hoofdstad van hetOrebro-Lën en stortdaarna zich uit in de Stille Zee.Dit
of van het Z&veedsche laddschap Nerike,dat binnenland is weinig geschikt voorden landop ruim 1601/
:Engeogr.mjlOmstreeks170000 bouw , m aar des te m eer voor de veeteelt.
inwoners telt,is eene der welvarendstesteden Men vindtervoorts veelwild,vooralherten,
desrjks.Zj ligt1/4degeogr.mjlvanhetwes- antilopen,beerenjwolven,vossen enmarders.

teljk uiteindevan hetHlelmarmeer,dathier
de Svaxt-elfopneemt en de haven vormt.M en
heeft er eene fraaje kerk met een sierljk
altaarstuk en onderscheidene yraalgraven,-

De beverszjn ernagenoeg verdwenen,doch
de rivieren bevatten er een overvloed van
visch.In deSalmon en andere zjrivieren der
Snake River vindt men veelgoud,- voorts

voorts een outl, maar prachtlg en vermaard
kasteel,uithet wateropgetrokken,een stadhuisj een concerthuis, een lazareth en 0mstreeks 10000 inwoners. Men heeft er eenige
fabrieken,en een levendigen handel. Deze
stad vindt men reeds in de 8ste eeuw vermeld, en het kasteelis in de 13de eeuw ge-

leverthet rjk der delfstoFen ersteenkolen,

stichtdoorl'
i
rgerTJrI.ErzjnOnderscheidene
Rjksdagen gehouden, en men wjst er het
huis aan,waar GustaafI WJ.
:I hetlevenslichtaansehouwde.Op den Rjksdag van1810

123000 runderen,73000 melkkoejen,171000
zwjnen en 561000 schapen.Denjverheid is

werd aldaar Bernadotte t0t troonopvolger in
Zweden gekozen.
Orego, zie œ L
ganum.

bouwsteenen enz. Het aantal inwoners was
er in 1870 ruim 100000,en onder deze telde
men meer dan 11000 Indianen en omstreeks
2200 Chinézen.Hetvoornaamstevoortbrengsel
van den landbûuw is er tarwe.In 1874 had
men er 86000 paarden, 8700 muildieren,

e
r n0g weinig ontwikkeld; er zjn eenige
korenmolens, houtzaagmolens en lakenfabrle-

ken.DevisscherjaandeColumbiaiservanveel
belang. Men schatte de waarde van den in
bussen verzonden zalm enz.in 1874 Op 14
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millioen gulden.De mond derColumbiarivier, met de Vancouvers-eilanden, datals Nieuw7.Ned.mjlbreed,vormteene uitmuntende Californië of Britsch Columbia t0t 1871 in
haven, toegankeljk voor schepen met een het bezit WaS der Hudsonsbaai-compagnie,
diepgang yan 11/: Ned.el.In deKoosbaai en hetgebied der Vereenigde Staten ten zuiechter (43/20'N.B.),waaraanzienljkesteen- den van dien breedtegraad.Het werd in 1848
kolenbeddingen qelegen zjn,kunnen slechts als territorium erkend;nadat voorts in 1853
kleine schepen blnnenvallen.Oregon zelfbe- denoprdeljkehelftinhetterritorium W ashingzit een aantal van 112 schepen met 00ne t0n washergchapen,werddezuideljkein1859
ruim te van meer dan 25000 ton.Een SP00r- als zelfstandige Staatin de Unie opgenomen.
Orel,een Russisch gouvernement,grenstin
weg, ter lengte van 413 Ned.mjl, loopt
van Portland door het dal der W illamette, hetnoordenaan KaloegaenToela,inhetoosten
overschrjdthetCalapooyagebergte,hetwelk aan Tambow en W oronesh,in hetzuidenaan
den Cascade Range met de Kustketen ver- Koersk en in hetwestenaanSmolensk enTserbindt, kruist de dalen der Umyqua en der nigow ,en tflt op 84811/: 1 geogr.mj1ruim

Rogue River en vereenigtzich elndeljk met 1600000 inwoners (1872).Het land is eene

hetspoorwegnetvanCalifornië.Op de Colum. zacht golvende vlakte, waarin de rivieren
bia varen groote stoombooten t0t aan de diepe kloven hebben gedolven, en verheft
stroomversnellingen bjDallesenkleineren0g zich naar het zuiden t0t eenehoogte van 280
verder. Op de W illamette wordt de scheep- Ned.e1. De grond behoort er in hetoosten
vaart desgeljks doorstroomversnellingen be- en noorden t0t de middenste lagen der Devolemmerd,welke 16 Ned.mjlboven Portland nische vorming, in het zuiden en westen t0t

gelegen zjn.Ten behoevedervolksontwikkeling had men erin 1874 niet minder dan 561
scholen van lager onderwjs en 39 hoogere
scholen,te zamenmetbjna 24000leerlingen.

de krjtvorming en kan gevoegeljk verdeeld
worden in 3deelen.Hetoosteljke,behoorend

t0t het stroomgebied van de D0n,welke er
de bevaarbare Sosna opneemt, is het digtst
T0tdeze hoogere scholen behooren 8universi- bevolkt, van bosch verstoken en bevordert
teiten? 3 collègesen eene landbouwschool.De den landbouw door zjne vruchtbareakkers.
Constltutie dagteekent er van hetjaar1857. Het middenste gedeelte, behoorend t0t het
De gouverneur en andere hooge ambtenaren stroomgebied van de 0ka,h6eft een gemengworden er door het volk voorden tjd van den zand-en kleigrond,en men vindterbe4 Jaren gekozen.De wetgevendemagtiser halve den landbouw , die zich inzonderheid
in handen van eene vergadering,welkeuit30 op hennepteelt toegelegt,veelnjverheid.Het
senatoren en 60 volksvertegenwoordigers be- westeljk gedeelte eindeljk, behoorend t0t

staat;de eersten worden vooreen tjd van4j hetstroomgebied van deDesna(eenezjrivier
delaatsten vooreen tjdvan 2Jarengekozen. van de Dnjepr), welke er de bevaarbare
De hoofdstad is Salem. De inkomsten van Bolwa ontvangt, bestaat hoofdzakeljk uit

den Staat bedragen Ongeveer 768000 gulden, zandgronden met merenj moerassen en bosen de staatsschuld beloopt er n0g geen 11/g schen.De landbouw kan hier in de behoeften
millioen gulden. Oregon zendt 2 senatoren der bevolking voorzien, m aar men heefter
en 1 vertegenwoordiger naar het Congrès.
veelnjverheid en handeleneeneaanzienljke
Oreyon was oorsponkeljk de naam Van bjenteelt. De oppervlakte van het geheele
hetultgestrekte kustgebied aan de noordwes- gouvernementbevat57*
$ bouwland,8% h00i-

teljke stranden van Noord-Amerika, het land,240/0boschen 11W/oweilandenonvruchtstroomgebied van de Oregon of Columbia- baar land. De gemiddelde warmte van het
rivier,hetwelk,inhetwestendoordeStilleZee Jaaris+ 5,10C.Allegraangewassenwillener
en ten oosten door hetRotsgebergtebegrensd, zeergoedgroejen,alsmedeh0p,groentenenz.
in hetzuiden totaan den42stenbreedtegraaden Voor den aanzienljken graanhandel,die zich
in het noorden zonder bepaalde grenzen zich vooral bepaalt tot den uitvoer van rogge en
uitstrekkend, eene oppervlakte besloeg van haver, zjn Orel,Mzensk,Ielez en Liwny
stapelplaatsen. Men had er in 1871 ongeomstreeks 24000 L geogr. mjl. Het land de
rerd in 1774 door Spanlaarden ontdekt en veer 352000 runderen,772000 schapen,4500
ln 1778 door Cook bezocht. In 1791 bevoer
de Engelsche kapitein Gray de oregonrivier,
en in 1792 namen de Engelschen ditgebied
in bezit.T0t 1804 werd het uitsluitend door

geiten, 256000 zwgnen en 406000 paarden.
Deinwoners,bjnaallen Russen,beljden de
Grieksch-Katholieke godsdienst. In 1874 had
men er 469 lagere scholen met ruim 21000

Amerikaansche pelsjagers en pelshandelaars leerlingen.De njverheid ontwikkelt erzich
bezocht.NadatechterJferson,presidentder voorspoedig;zj omvatvooraldebrandewjnVereenigde Statenjin 1805 en 1806eeneexpe- stokerj, het vervaardigen van voorwerpen

ditie had uitgezonden,om dat land te onder- van hennep,het bereiden van meel, leder,
zoeken,vormde zjn beziteentwistappeltus- suiker enz., het gieten van mdaalenz.Het
schen Engeland en Noord-Amerika,doch aan gouvernesaent is verdeeld in 12 arrondisseden strjd werd een eindegemaaktdoorhet zaenten.
De evenzoo genoesade hoofdstad, aan de
verdrag van 13 Junj 1840,inhoudende,dat
de grenzen van het Noord-Amerikaansch ge- Oka en aan den saond der Orlik gelegen,telt
bied zouden zam envallen, van het Rotsge- 46000 inwoners en heeft25 Grieksch-K athokergte af, met den 49sten breedtegraad.Na lieke, eene Luthersche, eene R.-lfatholieke
dien tjd 4verd Oregon verdeeld in hetBritsch en 2 orthodoxe kerken,een nonnenklooster,
gebied ten noor4en van dien breedtegraad nnderscheidene boekwinkels,een schouwburg,
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een frM iverkoophuis,onderscheidene banken

door zjne half z00 hooge uitloopers.Zuiden inrigtingen van onderwjs,wMronderzich waarts wordt het gebergte lager,zoodat het
eene reaalschool, eene militaire school, een bj den mond derIk slechts 125 Ned.elhoog
klassiek gymnasium en eene school voor is.De landstreek tusschen degrenzen van het
meisles,een instituutvooradelljkeJonkvrou- gouvernement Samara en de Ik,alsmedehet

en en een seminarium voorgeesteljken be- geheeleoosteljkegedeeltevandenlinkeroever
vlnden! - voorts eene openbare boekerj, der Oeralis eene steppe,die allengs tusschen
kr
lnkzlnnigengestichten, armen- en zieken- derivieren Tobolen0eiaandeeeneenMilas
hulzen, uitgestrekte tuinen en meer dan 100 aan deanderezjdein eene lagevlakteoverinrigtingen van njverheid.Het vervoer der gaat. Behalve door laatstgenoemde rivieren,
koopwaren geschiedt er langs de bevaarbare welke t0t hetstroomgebied van de TobolbeOka,alsmede langsspoorwegen naarMoskou, hooren, wordt orenburg besproeid door de

Grlâsy met een zjtak naar Liwny, naar zeer vischrjke,maar nietbevaarbareOeralj
Koersk en nM r Smolensk. Merkwaardig is die de Samara, de Ik, de Or,deIlek enz.
er 00k de fraaje stadstuin,dieeeneopper- opneemt.T0t het gebied der W olga behooren
vlakte beslaat van 8 bunders.De stad,0m- erdeBjel
aja (eenezjrivierderKama)en de
streeks 1564 als grensvesting tegen de Tar- Samara. Men heefter 1500 meren,van welke
taren gesticht,isbj herhaling eeneprooider 70 magnesia en 12 keukenzout opleveren.De
vlammen geworden;in 1848 zjn er1237 en gemiddelde warmte vap hetjaarbedraagter
in 1858 omstreeks 600 huizen afgebrand.

in de hoofdstad + 3/C. Eene koude van

Orelli(JohannKasparvon),eenuitstekend - 37OC.en eenewarmtevan + 37OC.zjn
letterkundige, geboren te Ziirich den 13den er intusschen nietzeldzaam.HetaantalregenFebruarj 1787, werd in 1813 hoogleeraar dagen beloopt er ongeveer 120 en de regenaan de cantonnale sehoolteChur,en in 1819 hoeveelheid 420 Ned. streep in hetJaar.De
hoogleeraar in de welsprekendheid en uitleg- bodem bevaterveelklei,metzandvermengd;
kunde aan het Carolinum te Zi
irich, waar hj i
sin hetgebergtesteenachtiq enlevertin
h*
P* voorts aan de nieuwgestichte hoogeschool de dalen veelteelaarde.Grootlserderjkin hetbezit kwam van een leerstoelvoor de d0m van verschillende delfstoFen; men ver-

klassieke letterkunde.Hj wasmetgeestdrift
bezieldvoordeonafhankeljkheidderGrieken,
en de Hellenen sehonken hem dientengevolge
het Grieksche burgerregt. Hj overleed den
6den Januarj 1849.T0tzjnetalrjkecritische
uitgaven van klassieke schrjvers behooren
inzonderheid; rHoratius (1837- 1838,2 dln;
38
d4
e7druk 185,
0-1852)'' - PTacitus(18461
n),,- nc!
lceronlsopera (1826, 2 dl
1831, 4 d1n; 2de drukj 1845- 1864)'',met
eeneuitgavederScholiasten (5dedeel)eneen
XOnomasticon Tullianum (1836-1838, d1n

krjgt er vooralkoperaan dewesteljkehelling van het Oeralgebergte, goud aan den
bovenloop der zjrivieren deroeralen Tobol
aan de oostel
jke helling van het Oeralgebergte, magneetjzersteen bj den bekenden
Magneetberg, zilver,lo0d en zoutbj Iletzk,

hj metBaiter.MetdezenenmetWinekelv nn
leverde hj ook eene uitgave der werken van
Plato (1839) in één deel.Van zjneoverige
geschriften noemen wj:nGeschichtliche Darstellung der Reformation in der Schweiz und
Biindten (1819)''
, - pRationalismus und Suprarationalismus (1822)''j - en pcolledio

wjn,het zieden van zeep enz.Veelbelangrjkerechteriserdehandel,dievoornameljk
zjn zetelheeft in de hoofdstad en in Troizk,
alsmede op deJaarmarktenteTslelaba,Koeru
tamysj en Tsjoemlak.Onderde inwonerstelt
men 246000 Basjkiren, 229000 Kozakken en

alsmede in de meren.Men vindt groote bosschen van naaldhout ten noorden van het

Oeralqebergte en op zjne hellingen,terwjl
m en ln de vlakte slechts op enkele plaatsen

loofwouden aantreft.Behalve met de mjnontginning houdt men er zich bezig methet

5-8)''. Laatstgemelde gese'
hriften bewerkte bereiden van leder, het stoken van brande-

inscriptionum latinarum selectarum amplissima
(
d1e82
el2ïee2ftdbljng)e''v,oeNgd
Faa
rlTenzen later n0g een
.- Zjnbroederlconrad,
geboren te Zûrich den 6den November 1788,
Nverd aldaar ill 1833 hoogleeraar in de wjsbegeerte, schreef 0.a. hetwerk :rspinoza'
s

42000 Kirghisen,benevenseen bont mengsel
van Slawen,Finnen en Aziaten.Van hen be-

ljden245000deMohammedaanschegodsdienst,
doch het meerendeelde Grieksch-Katholieke.
Devoornaamstebronnen van bestaanzjner:
veeteelt4landbouw, visscherjjbjenteelt en
de reeds vermelde njverheid.Men vindtin
Leben und Lehre (2dedruk,1850)'',en over- Rusland betrekkeljk nergenszooveelvee a1s
in Orenburg. In 1871 telde men er op e1k
leed teZi
irich den lodenJulj 1854.
Orenburg, een Russisch gouvernement l00-tal inwonersruim 69 paarden,52 runde-

de grenzen van Euroya en Azi
Mn
ë,paalt ren, 104 schapen, bjna 8 zwjnen en 61/2
in betnoorden aan Perm ,ln hetnoordoosten geit, en daarenboven n0g een groot aanhl
M n Tobolsk ill het oosten en zuidoosten kameelen ten behoeve van het goederenveraan het gebied van Toergai, in het zuiden voer.De grenzen van ditgouvernementzjn
aan het land der Orenburgsche Kirghisen en meermalengewjzigd,hetlaatstin 1865.toen

in het westen aan dat der oeral-Kozakken het gouvernement Oefa van orenburg werd
en aan de gouvernementen Samara en Oefy, afgenomen en hetland derorenburgsche K0-

en telt0I!3475 D geogr.mjlomstreeksée'n zakken bj Orenburgwerdingeljfdmetdebe-

millioen lnwoners.Het westeljk gedeelte is paling,datdeAtamanderKozakkentegeljkereene bergstreek,gevormd doorden Oeralmet tjd gouverneurvan Orenburg z0uwezen.Het
eene volstrekte hoogte van 1500 Ned.el en
XI.

gouvernementisin 5arrondissementenverdeeld.
25
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Deevenzoogenoemde hoofdstadbestaatuit Spaanschekoningrjk Galicië!teltopbjna129
de eigenljke stad,in eenegroote vlakteop 1 geogr.mjlruim 400000lnwoners(1870).

den hoogen regter oever der Oeralgelegen, Het is een bergachtig land, wordt in het
en den Ruilhof, waar de karavanen een 0n- oosten door de Sil, in het westen door de
derkomen vinden, Op den anderen oever.Zj Minho en in het binnenland door de Lima
is de zetelvan een gouverneur-generaal,die en Tameja besproei
d,bezittinmjnen,gouddu renboven bewind voert over het gouver- wasscherpen,vele minerale bronnen en uitgenement Oefaj het gebied van Toergai enz. strektewouden,enlevertwjn hennep,maïs,
Men heeft er breede, regelmatig aangelegde Oljvenolie, groenten,tuinvruchten,amandels
straten, een groot marktplein,eene Luther- en kastanjes.- Deevenzoogenoemdehoofdsche, eene R. Katholieke en 12 Grieksch- stad aan de Minho is de zetelvan een bisodhodoxe kerken, 4 moskeeën,een schouw- schop; men hqeft er eene Gothische hoofdburg, een stadstuin,een tuighuis,kazernes, kerk,eenseminarium voorpriesters,weverjen
banken, boekwinkels, verschillende inrigtin- voor wollen stoFen,chocoladefabrieken,zwagen van onderwjs,onderwelkeeenemilitaire velbronnen en omstreeks 7000 inwoners.
school,eenmilitairprogymnasium,eeneschool
Oreodoxa Wild. ofkoolpalm is de naam
voor meisjes enz.De fabrieknjverheid iser Van 00n plantengeslacht uit de familie der

van weinig belang,maar van yroot gewigt palmen. Het omvat h004e, fraaje boomen,
is er de handel, die door den ln 1877 geo-

die in W est-lndië en Zuld-Amerika groejen.
penden spoorweg Samara- orenburg niet Deze hebben een geringden stam ,lange,eindweinig za1toenemen.Jaarljksverschjnen er standige, gevinde bladeren,éénlmizige,geelmeer dan 100 karavanen uitBokhara,Chiwa, achtige, bloemen en ovale steenvruchten met
Khokand en Tasjkend en brengen erkatoen, eene vezelige buitenlaag. 0. eegia S1 B.K.
vee,zjde1huidenenz.om zeteverruilentegen of de Koningspalm van Havana, vooral op
geweven stofen,metalen voorwerpen,suiker, Cuba en 00k op TeneriFegroejende,wordt
graan enz.- Orenb,urg w erd in 1735 op de 20- 25 Ned.elhoog.De stam is onderaan het
plaats van hethedendaagsche Orsk aa'
n de Or dikst,wordtdaarna t0taan ztinehalvehoogte
als grensvesting gesticht,doch in 1740 eerst iets dunner,neemt daarop weder t0e in dikte

190 Ned.mjlnaar de zjde van de Roode en gaat eindeljk overin eene groene,gnbeBergen (thans Krasnagorsk) en in 1743we- haarde, dunne schacht, waaruit de bladeren

gens het ongezonde klimaat naar de tegen- voortkom en. De schors is groenachtig wit;
woordige plek verplaatst. Nadatzich de stad daaronder bevindt zich eene ongemeen harde
gedurende een halfjaartegeneenebelegering houtlaag terdikte van 5- 8 Ned.duim ,welke
door Poegatn'- dapper verdedigd had,werd bj het bouwen van woningen zeer te pas
zj t0t gouvernementshoofdstad verheven;zj komt.Van debladeren vervaardigtmenvoorts
verloor dien rang in 1802,om hem in 1865 het dak,de bloemscheeden dienen t0t waterte herkrjgen.Nadat de Russen de grenzen zakken on de vruchten t0t voedsel V00r
des rjks naar de zjde van Centraal-Azië de zWPnen
J . 0. oleracea M art. Op de Antilhebben vooruitgeschoven,heeft Orenburg als 1en vooral op Cuba, doch o0k in Guyana
en Venezuéla te vinden,wordtmeer dan 50
gre
nsvesting reenebeteekenismeer.
Orendel ls de naam Van een gedicht uit Ned. el hoog en bezit desgeljks eene zeer
de 12dee0uW , Waarin eene oud-Germaansche haxde, maar dunne houtlaag. De opperhuid
sage met eene Christeljke legende is zamen- der bladeren bezigt men als papier,hetmidgesm olten. In de inleiding vindtmen de ge- dengedeelte wordt met azjn ingelegd ofa1s
schiedenis van den rH eiligen Rok'', die na groente gekookt,hetmer
g geeftsago en uit
verschillende avonturen dooreen walvischver- denoten verkrjgtmen olle.Zie voortsonder
slonden wordt.Orendelis de zoon van koning a/abnen.
Xi-qel van Trier en w enschtde hand te verOrestes was volgens de Grieksche Sage
krjgen van de schoone Brida,de Koningin de zoon van Agamemnon en Clytemnestra en
van het Heilige Graf.Met 22 schepen verlaat debroedervanQnrysotltemo,Eledra(Laodice)

hj zjn land,ljdtschipbreuk,treedtindienst en Iplûgenla. Toen Agamemnon naar Troje
getrokken en zjne gemalin door Aegisthn.
g
verleid was,z0u hj het l0t van zjn vâder

van den visscherEoeen vangtden walvisch,
die den rHeiligen R0k''verzwolgen had.Deze
laatste maakt dengene, die hem draagt,0nkwetsbaar.Orendelmaakthiervan gebruik en

deelen, maar werd door Eleetra naar StroZMSI,
C, den koning der Phocaeërg gebragt,

heet van datoogenblik afoGraauwrok''.Hj waarhj t0taan zjn 20steJaarbleefen eene
ondervindt velerlei avonturen en verwerft de haxteljke vriendschap sloot met diens zoon
hand van Brida.De tjdinp van een Engel Pylades.Zamen vertrokkenzjnaarMycenae,
roept hem echter naar Trler,waar hj na en Oresteswreekte denmoord?op zjn vader
nieuwe avonturen den ptleiligen R0k'
'in eene gepleegd, 0y zjne moeder en op haren versteenen doodkist legt.Een Engelverkondigt leider doordlen hj hen beiden doodde.Door
daarop aan hem en zjne gemalin, dat zj de Eumeniden of W raakgodinnen vervolgd,
eerlang zullen sterven,zoodatzj dewereld dwaalde hj geruimen tjd rond,doch werd
vaarw el zeggen. Het gedicht is bewaard ge- van dezo eindeljk bevrjd doordien Athene
bleven in een handschriftuitde 15de eeuw , (Minerva) hem op den Areôpagus voor de
gedrukt in 1512, en het laatst uitgegeven regtbank deed verschjnen en zjne vrjspraak
door E ttmqller in 1858.
besliste door een witten steen in de stembus
Orense,de zuideljkste provincievan het te Y7erpon. Volgens eene andere sage 'Aerd
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hj van de vervolging der Eumeniden ont- danig optrad,was datwegensde vergiftiging
glapen doordien hj het beeld van Artemin van graafBooarmêop zjneechtgenoote.Het
(D1ana) uit Tauris naar Griekenland over- rapport van Orsla omtrentditgevalaan de
bragt.AldaarwaszijnezusterIpltigenlapries- Geneeskundige Académie bevat vele nieuwe
teres en op het punt om Orestes als vreem- opmerkingen over de eigenurdigheden van
deling aan de godin ten oâbr te brengen. het arsénicum.Bj deFebruarj-omwenteling
Zj herkende hem echter als haren broeder, werdhj van zjnebetrekkingen ontheven,en
maakte zich door list meester van genoemd overleed te Parjsden 12denMaart1853.Van
beeldjen beiden ontsnapten naarGriekenland. zjne geschriften vermelden wj:p'
rraité des

Na zjn terugkeer aanvaardde Orestes de
vaderljkeheerschappjteMycenaeenverkreeg
daarenboven die van Argos en Laconië.Hj
trad voorts in het huweljk met Hermlone,

de dochtervan M enelausenoverleed in Arcadiè'
aan een slangenbeet. Deze sage is bewerkt
door de voornaamste Grieksche treurspeldichters der oudheid.
Den naam Van Orestes droeg 00k een R0meinsch veldheeruitden tjd,toen hetW es-

tersch Romeinsche Keizerrjk ten va1neigde.
Hj was een zoon van TatnlwsuitPannonië
en door zjn huweljk meteene dochtervan
Romulws uit Noricum een schoonbroeder van
keizer Constantius. Hj 'verdgeheisaschrjver

poisons (1813- 1815,2 dln; 5dedruk onder
den titel: pTraitédetoxicologie,1852)1',XEléments dechimiemédicale(1817,2dln)'',
8ste druk, 1851)'',- psecours à donneraux
personnes empoisonnées (1812)'',- plueçons
demédicinelégale(1821- 1823;4dedrukonder
den tityl:rrraité demédicinelégalel'',- en
XTraite' des exhumations juridiques (1847,4
dln,metLesneurjt'.O0k washj mederedacteurderpAnnalesd'hlgiènepublique''
.

Orgaan, afkomstly van het Grieksche
woord organon (werktmr),noemtmenop het
gebied dernatuurljke hlstorieiederafzonderljk deel van een levend geheel,alzoo van
een dierof van eene plant.Iederorgu nheeft
van Attila en door dezen saeer dan éônsaaal de bron van zjn bestaan geenszins in zich
belast met zendingen aan den Oost-Romein- zelf,maar in hetgeheel,waartoehetbehoort.
schen keizer Theodoséus II.Na den dood van Met dit laatste verbonden,bljft hetleven,
Attila (453)trad hj in dienstderWestersche doch gaat, daarvan gescheiden,den dood te
Keizers, werd Romeinsch patriciër en aan- gemoet. De vereeniging van een aantalorgavoerder der vreemde hulpbenden, kwam in nen t0t een levend geheel noemt men een
opstand tegen keizer Jldins Nep.
x, wierp organismws.Onderling verbondene organen be-

dezen van den troon (475)en versierdezjn
zoon Romnlus zl-çldflll.
çte Ravenna met de
keizerskroon.Daarnaechterwerd hj doorde
oproerige hulptroepen onder Odoaeer in Pavia
belegerd en na het veroveren der stad (18
Augustus476)onthoofd.
Orfa,Oerfa ofRolta isde naanl van eene
Aziatisch-Turksche stad in opper-Alesopotamië (El Dslesireh), ten noordoosten van

staan doorenvoorelkander,enaandewjze,
waarop de organen volgens een doelmatig
plan t0teen organismusverbondenzjn,geeft
men den naam van organLsato.Hettegenovergestelde van georganiseerde (bewerktuigde)

vansera's, tal
rjkefabriekenvanmarokjnleder,

mendatgeheelvanverschjnselenop,hetwelk

wezens ziet men in die voorwerpen der natuur, Tvelke alleen uitwendig met elkander
verbonden zjn.De deelen deronbewerktuigde
ligchamen bestaannaastelkander;zj zjnniet
Biredslik geleçen. Zj is de zetel van een doorwederkeerige voorwaarden verbonden en
Armenischen blsschop,heefteenhechtkasteel, houden buiten datuitwendig verband niet op
onderscheidene moskeeën, bazars en kara- te bestaan. Alleen bj de organismen merkt
gouden en zilveren voorwerpen,en omstreeks

men met den naam van leren bestempelt;het

30000 inwoners.Zj is hetUrderChaldeen meest alyemeene verschjnsel is bj hen de
des Bjbels: het Kallirrhoë der Grieken en stofwissellng, die bj onbewerktuigde voorhetEdessa der middeneeuwen.

Orfla (Mathieu Joseph Bonaventure),een
uitstekend toxicolooy (vergiftenkenner),geboren den 24sten Aprll 1787 te M ahon op Minorca, reisde in 1801 in Egyyte en Italië,
studeerde sedert1805 teValenma,Barcelona,
Madrid en Parjsin degenees-ennatuurkunde
en hield in 1811 en later voorlezingen aan de
universiteit te Parjs.In 1819 werd hj er
hoogleeraarindegeregteljkegeneeskundeen
in de toxicologie, in 1823 in degeregteljke

werpen geheel ontbreekt. De scheikundige
zelfstandigheden,w elke alleen in organismen
voorkomen en door stofwisseling Ontstaan,

noemtmen organische,
s/oFeAz,om zeteonderderscheiden van de anorganisch.e,welke inhet
rjk der delfstoFen te vinden zjn.Intusschen
vindt men in bewerktaigde liqchamen 00k

onbewerktuigde stoFen. De schelkundige elementen, waaruit de bewerktuigde ligchamen
bestaan, behooren allen t0t het gebied der
onbewerktuigde stofen.
scheikunde, alsmede raadgevend geneesheer
De deelen van het dierljk en plantaardig

deg Konings, in 1832 1id van den Koninklj- organismus2 welke wj gewoonljk oryanen
ken Raad der universiteit en van hetConseil noemen,ztln bljkensnaderonderzoekultn0g
général der hospitalen:deken dergeneesktm- fjnereorganenzamengesteld.'sMenschentong
dige faculteit en presldent desJurysmêdici- bjv.iseen orgaan,hetwelk uiteeneigenaarnaux.D00r zjne werkzaamheid a1sdeskun- dig sljmvlies,vaten,zenuwen,spieren enz.
dige werd hj voor de regtbank in menigen bestaat.Ieder van deze deelen iswederom een
strjdgewikkeld,vooralmetdenuitstekenden afzonderljk orgaan,wantelke spierbjv.benatuurkenner Framçoin Fïzlcdlf Raspail. Het staat uit bindweefsel, vaten, zenuw en en
laatste vermaardegeding,waarin hj a1sz00- spiexvezels, en elke spiervezel wederom uit
Q5*
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een dun omkleedsel, waarin zich eene voor
zamentrekking vatbare zelfstandigheid en eene
kern bevinden. 00k deze zelfstandigheid bestaat uit ijnevezels,welkeuitlichteendon-

de eene plaatsnaar de andere kan brengenj

terljke organisatie enz.Inzonderheid bezigt
men het woord XJJJ/ voor iedermiddel om
zjne gedachten medete deelen,in deeerste
plaats voor de menscheljke stem ,- voorts
voor den sprel
terzelven,eneindeljkvooreen
dagblad oftjdschrift,hetwelk eene bepaalde
rigting volgt en alzoo het orgaan is van de
eene ofandereqartj.Metorganisatiebedoelt
m en vaak de inrlgting van eene vereeniging,
bjv.van den Staat,van het leger,van de
regterljke Yagtenz.
Organdle is de naam van een eFea,l0s,
;Jn katoenen weefsel,datop mot
lsselinegeljkt, maar dirter en stjver gepaytis.Het

eeneoctaafhooger.Daarhetmanuaalbj het
bezigen van een register van8-voetspjpende
geheelemenscheljke stem (4 octaven)omvat,

dan heethetportatieh Hetmanuaalheeftde-

zelfde inrigting alB de toetsen vaneenklavier
en doorgaans een oravang van groote C t0t
kere schjven zjn zamengesteld.Waarschjn- aan de drieuaaalgestreeptec off(00k we1#).
ljk zjn 0nsde eersteorganischebeginselen, Het pedaal is op dergeljke wjze ingerigt,
waaruitde organismen gevormd wordentn0g maarzjne toetsen zjn grooteren verder van
onbekend;voorloopig beschouwtmen als z00- elkander geplaatst,zoodat hetlooptvangroote
C t0t de eenmaalgestreepte d, op enkele
danig dedierljkeen plantaardigecel.
Men verdeeltgewoonljk alleorganismen in ylaatsen t0th Toch is hetorgelhetéénige
planten en dieren, en binnen deze grenzen, lnstrument, hetwelk den geheelen in de muvan de laagst bewerktuigde planten en dieren ziek mogeljken omvang van 8 octavenbezit.
t0t Mn den mensch,ontwaartmen een klim- Om dien teverkrggen,bezigtmenpjpenvan
m enden rjkdonavan organen.
verschillende lengte,nameljk van32 voett0t
Het Tvoord organLsmns Nvordt00k gebruikt 1 voet. Eerstgenoemde klinken Q odaven
voorandere voorwerpen,nameljkvoorkunst lager (lan zj qeschreven worden, en de 16en wetenschap en vooral voor aangelegenhe- voets pjpen eéne octaaf. De 8-voets pjp
den, welke op den Staat betrekking hebben. komt overeen met demenscheljke stem ,en
Men spreekt van staatsorganismus,van reg- met de 4-voets pjp enz.komtmen telkens
behoeftmen er slechts twee lagere en 2 h00-

gereoctaven bj tevoegen.Hiertoegeeftmen
aan het manuaal een register van 16.v0ets
pjpen en verkrjgthierdocr in de laagtede
contra-odaaf (O1), en aan het pedaal een
register van 32-v0ets pjpen, waardoor de
grootecontra-octaaf(02)ontstaat.Indehpogte
bereikt men voorts door een manuaalregipter
van 4-voets pjpen de viermaalgestreeptec,
door één van z-voets pjpen devjfmaal gestreepte en door één van l-voets pjpen de
werd het eerst ln Indië,later 00k ln Europa zesmaal gestreepte.Hieruit bljkt reeds,dat
vervaardigd en dient 0. a. t0t voering van voorelke cl
aviatuurmeerdan éénerj yjpen
vrotlwenkleederen.
(register)noodigis.HetaantalregisterslsnaOrganisatie (Regterljke),zie Regterljike tuurljkevenredigaandenomvangvan hetorgel
or.çJs'
1:cJ1.
enbjgrooteinstrumentenvaak zeeraanzienljk.
Orgel (Het), een naam , afkom stig van HetOrgelin den dom teMerseburg heefter81,
het Grieksche woord oeganon (werkttlig),is dat te U lm 100,datin de M bertshalte LondeR 120,en datin de Groote Kerk te Haarlenl 60 m et 5000 yjpem Behalve genoemde
registers,dieverschlllendetoonhoogten,steeds
metden afstand van een octaaf,leveren,heeft
men er ook, die in plaats van den eigen
toon van de toets daarvan de terts,kwintof
toetsen de metalen ofhouten pjpen metde septime doen hooren.Andere registershebben
windlade in gemeenschap brengt.Men onder- voorelken toetsonderscheidenejjpen,di
ein
scheidt derhalvebj een orgel3 hoofddeelen, odaven,kwinten,tertsen enseptlmengestemd
een m uziek-instrum ent,hetwelk m en als een
zam enstel van vele blaas-instrumenten kan
beschouwen.Er sneltuiteenewindlade,w elke
door eenesoortvanblaasbalgvan zaamgeperste
lucht voorzien is,een luchtstrqom doorheen,
zoodra de speler door het neerdrukken der

nameljk:hetw'
Indwerk(blaasbalg,windkanaal zjn en tegeljk geluidgeven.Men geefthierwindlade, enz.),de pl
jpen,diebj hetdoor- aan den naam van mot%ren ofgemengde relaten van den luchtstroom naar gelang van gisters.Eeneanderereeksvanregistergeindeljk
hare grootte en haar maaksel verschillende dient om door verschillende toonschakéringen
toonen geven, en het meohaniek, waardoor verscheidenheid te geven. Daartoe behooren

men geheelerjen toonen,welket0tdezelfde zoodanige,welke uithun aard slechtsbjhet
stem behooren, kan afsluiten, terwjl men orgelvoorkomen,en andere,die oudere,n0g
tevens aan de lucht voor elken toon toegang gebruikeljke of reeds afgeschafte blaas- en
verschafen kan t0tdepjpen.Heteerstege- strjk-instrumenten nabootsen.Hiertoe behoodeeltedezermechaniek noemtmenregotratuur ren de registers: cornet, dolciaan, Qûte
en het tweede frccflr. Men vindt bj het d'amour,viola da gamba,fagotjoboe,tromûrgeléén,tweeen bj grooteorgelsweleens pet,violon enz.E1kregisterdergrondstemmen
3 of 5 rjen toetsenj die terrasgewjsboven kan alleen of met andere registers gespeeld
elkander zjn geplaatst;deze worden metde worden, wanneer men slechts de pjpen toehanden bespeeld (manuaal),terwjlmen daar- gankeljk maakt v00r den luchtstroom der

enboven veelaléén oftweepedalen heeftvoor windlade.Dit geschiedtdoor hetuithalen der
de voeten. Is het orgel te klein V00r een registers. M anualen en pedalen kunnen 00k
pedaal,dan noemtmen hetpositief,- ishet gekoppeld ofmetelkanderverbondenworden,
z4ö ingerigt,dat men hetgemakkeljk van zoodat alsdan de du rmede verbondene regis-
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terB tegeljkertjd weergalmen.De koppeling het einde der 144e eeuw hetpedu lgebruikt

der manualen is door de onlangs uitgevon- heeft,doch hetwerd meer algemeen beken;,
dene pneumatische machine van Barker ge- toen het dnor den hooggevierden orgelspeler
makkeljk gemaakt, daar men hierdoor ge- Bernltard deDifdcAer in 1479 in Venetiëwas
heele groepen van stemmen kan verbinden en ingevoerd. >lerst laat vond deze uitvinding
de kracht van den toon doen klimmen en inganginEngeland,terwjlzj inDuitschlan;
dalen. Met betrekking t0t de inrigting der reeds vroeg algemeen werd toegepast. Inpjpen onderscheidt men lL
p- en tongpupen, tusschen waB de inrigting van het orgeln0g

alsmedeopeneen gedektenaargelanj demond altjd zeereenvoudig.Hetpedaal,uit8toonen
derpjpenopenofgeslotenis.Delablaalpjpen, bestaande,wasmetbandenaan depjpenklem
00k Euitwerk geheetenj hebben, evenals de
fageolet,een naarbinnen naauwerNvgrdenden
mond. Hiertoe behooren de hoofdregistersj
gewoonljk van met>alvervaardigd en in het
orgelfront geplaatst. Aan het mondstuk der
ndt zieh een langwerpig-smal
to
b
lanagdpljep(ednebevi
tong)van messing ofnieuwzilver,
hetwelk doorden luchtstroom in trillingwordt

pen verbonden (een aangehangen pedaal)en

de breede,ver van elkanderafstu nde toetsen
moesten welter diepte van 3 Ned.palm n= r
beneden worden gedrukt. Men speelde 4an
o0k niet metde vingers,maarmetdevuisten,
en hierdûor ontstûnd de uitdrukking: phet

orgelslaan''.Deeompositiën warennatuurljk

evenredig aan zulkeinstrumenten.Eerstinde
16de en lide eeuw werden allengs de verbeteringen aangebragt, welke aan het hedendaagsch orgeleene z00 groote mate van v01komenheid bezorgen. T0t de vermaardste
viool- en baasleutel. In andere compositiën orrel
makers behooren: WlcFzFlplz, Förner,
vindt men daarenboven o0k alde O-sleutels I'rtedréni, Ladeyast, M ende, &!&r-Jz- , 1q
en den F-sleutelop de derde en vjfde ljn. k%auer te Frankfbrt aan de oder, ScAllze,
De pedaal-en manuaalnoten worden door de Geltrkardt,Walekerenz.In den jongsten tjd
lettersPed.(Pedale),Man.(Manuale)enS.P. heeftmen eledro-magnetische orgelsbedaehtj
(Senza Pedale)aangewezen.Heeftnaasthet die een grootgemak bezorgen aan denspeler.
manuaal het pedaal eene zelfstandige stem ,
Daar de toon van het orgelmet geljke
dan schrjft men deze in een derden balk. kracht bltift aanhouden, zoolang de toets
He
treristréren wordt,bepaaldeljk in oudere haar beneden wordt gedrukt,ishetduideljkj
composltiën,zelden doorde componisten aan- dat het orgel Onder alle toets-instrumenten
gewezen; trouwens dat kan niet metvrucht het meest eene gebondene voordragt en een
geschieden,daar de orgelsmet betrekkingtot gestrengen stjlvereischt.De organistmoet

gebragt.Zoowelbj iuit-alsbj tongwerken
heeftmen openeen gedekte pjpen.
Men heeft voor het orgel,evenals voorhet
klavier, twee notenbalken, nameljk met

(leregisterszeerverschillend zjn.Decompo- derhalveeen uitstekend musicuszjn,zoowel
nist geeft dus doorgaans enkel eenige alge- wat zjne vaardigheid en zjn smaak in het
meenebepalingen.Zjnalleregistersuitgehaald, registréren betreft, als ten opzigtevan zjne
dan Bpeelt men met hetvolle werk (organo kennis van koraalmuziek. T0t de beroemdste
pleno), - in andere gevallen is hetregis- meesters op het orgel behoorden in de 14de
tréren aan den smaak van den organist overgelaten.
Het eerste denkbeeld om een orgelte vervaardigen, hoewel het dûor de iegende aan
de heilige Ceczl%a wordttoegeschreven,ging

eeuw Lgndino,- in de15dedereedsvermelde
Bernltard de Dttitselter, Tc'
y!Hf helmberj
.Ebg
?r6
l#
umann
1
dePa'
And
rea enen A. k
%-fuarcLalupo,- in
de
Giovannb GJIri?Iï,M ernlo
en Striggio) in de 17dellu tehudejSohlLkj

vermoedeljk uit van de Pansiuit,die men Ikeseobaldi,Froberyer,Georyr'
u#p
tzf,Packelbel
vergrootte,van klankgaten voorzag en einde- en Selteldt, - in de 18de Bebastian z lc/
zen
ljk dooreen kunstmatigen luchtstroom geluid zijne zonen Friedemann en Philipp 27-Jpë'l,
deed geven. Zûodanige instrumenten w aren BwttstedJ,Höndelen Homiliws,- eneindeljk
de bj de godsdienstplegtigheden der Israë- in de 19de eeuw K.F.B ecker,D.A tEngelj
lieten gebezigde magrepha en ugabh en het H erzoy,H esse,M endelssohn,zïffer,Sa ellen-

waterorgel der oude Grieken.Het schjnt, bery,Jokann ScAnei#er,Töpfc ,de blinde0rdat in het W esten het orgel omstreeks de gelspelerK Grothe,A.G.Fidckren G.M erkel
9de eeuw in gebruik is gekomen, aanvan- in Dresden,Otto.
ll'
Jdzlelen HawptteBerljn,
keljk in de gedaante van een water-orgel. Palma te Magdeburg, W ald te W iesbaden,
Eerst in den aanvang der 14de eeuw werd P apier en Piutti te Leipzig, Valckmar te
dit door het windorgel geheel verdrongen, Hamburg,Bvaeltthuher te Amsterdam , Wbrp
hoewel Karel de Grppfereeds in 812 er een teGroninyen enz.
had doen plaatsen in den d0m te Aken.InOrgieön waren oorspronkeljk godsëien-

tigeplegtigheden,bepaaldeljk bjoferanden.
mi
dels
wo
r-dor
tgel
hetwe
d1ûoon
ritko
elke
bertkwjisfegeld, sLa
ofd
het
wat
er
mns
de
ter verstond men daaronderheilige verrigbezigd; immers in het noûrden zou hetdes tingenydie met groote geestdrift werden v01winters wegens hetbevriezen van het water bragt, zoodat zj den mensch lûutert
len en
onbrtlikbaar wezen.Men vindtwe1iswaarhet hem de hoop inboezemden van een gelukkig

berigt,datreedspausVitaliangsI (f672)het l0taan deze zjdeofaan deoverzjdevanhet
orgel in de kerk heeft ingevoerd, maar gxaf. De meest-vermaarde orgieën waren de
Dponsel is van meening.dat het woord ror- Eleusi
nische van Demeteren Pers@honl.Zj
ganis'' hier evengoed blaasinstrum enten kan zjn alzoo op hetnaauwstverbonden metde

beteekenen.Hetschjnt,dat men reeds tegen mystériën.De Dionysische orgieën werdenop
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veleplaatsen bj hetovervloedig rebruik van voogdenwarendegravenran F'dzlenPontooe.
wj
n metgrooteuityelatenheidgevlerd,zoodat Toen later koning PMlippsnI Vexin met de
men 00k nu n0g ultbundige feestgelagen met

Kroon van Frankrjk vereenigde,aanvaardde
den nyam van orgieën bestempelt.
hj tevensdebeschermvoogdjvandatklooster.
Orlani(Barnabé),eenverdiensteljk Itali- Sedertdien tjd wapperde deoriiammeinhet
aansch sterrekundige,geboren te Garegnano leger achter het hoofdvaandel der Fransche
bj Milaan,was van 1786 t0taan zjn dood troepen, doch sedertdentjdvan Karel VII
op den 12den November 1832 direeteur vande werd zj niet langer medegenomen in den
sterrewachtinzjnegeboorteplaats.NapoleonI 0or10:.
henoemde hem tot graaf en t0t senator van
OriganAlm L. of orego is de nM m van
het koningrjk Italle. Oriani was een der een glantengeslacht uit de familie der Lipeersten, die de loopbaan van Uranus bere- bloemlgen.Hetbevatéénlarigeofoverbljvende
kenden!00k nam hj deelaandegraadmeting kruiden mettegenoverstaande,behaardejharstusschen tusschen Milaan en Genua en aan achtig gestippelde bladeren, en op groote
het trianguléren van Lombardje.Vau zjne steunbladeren steunende,aarvormig zamenqegeschriften vermelden wj:pobservationes et voegde bloemkransen, die zich aan de ulttabulae noviplanetae (1785)'', - p'
rheoria einden van stam en takken alsbjschermen
planetae Mercurii (1798)'',- en pTrigono- verhefen. Van de soorten vermelden wj:0.
Smyrnae, L.metschier hartvormige,kortmetri!sphyerica(1806)5'.
Orlbaslus, een Grieksch geneesheer uit en digt.viltige bladeren,eirondeoflangwerpige
Pergamum ofSardes,leefdein dejaren326- bloem-aren en vierrjke dakvormige,ovale,
403 na Chr-, WaS een leerling Van den gespitste steunbladeren, - voorts met een
Alexandrjnschen wjsgeer Zeno van Cyprus, doordringend-specerjachtigen geur en sm aak ,
en werd quaestor te Constantinopelen l'
jfarts in Griekenland, Klein-Azië en Noord-Afrika
van keizer Juléanws de d/rJZ#:. 'sKeizers groejende,- 0.Majorana,welke30 Ned.
opvolgers Valens en Valentinianwszonden OrL- duim hoog wordt, met een van boven aarIJ.:il.
: illballingschap, maar hj werd later vormig vertakten stengel, spat
elvormige,
teruggeroepen.Op bevelvan Julianusvervaar- gaafrandi
ye, kort-en dlgtbehaarde bladeren
digde Oribasiws uit de werken van Galenus en bolvorlge,uitwittebloemenzamengestelde
en Van onderscheidene Grieksche artsen een bl
oemhoofdjes,kamferachtigriekendeninhet

geneeskundig handboek in 70 boeken (rsynagogiaiatrike''
),waaruithj 20jaarlatervoor
zjn zoon .
bkstathins een verkort overzigt
(synopsis) in 9 boeken zamenstelde.Slechts
enkele boeken zjn in deGriekschetaalbdvvaard gebleven; daarvan zjn onder den
titel: pMedidnalia collecta''de eerste 2 boe-

ken door Grûner (1782,2 dln),- deboeken 1- 15 door M atth#'
iin zjne pveterum
clarorum medicorum varia opuscula (1808)11
-boek 43,45 en 48- 50 doorM aLin zjne

Classicidodores exVaticanis codicibusediti,

(1831, 4 dln) uit handschriften in het
licht gegeven. Daarenboven vindtmen in de

zuidenvan Europagroejend,- en 0.vnlgare
Z., die 30- 60 Ned. duim hoog wordt,met

eivormige,gaafrandigeofonduideljkgezaagde
bladeren en korte, eivormige t0t een trns
zamengevoegde aren, zeer specerjachtig riekend en o0k in 0ns Vaderland te vinden.
Origenes, wegens zjne ongemeene v01harding door zjne t/dgenooten Adamantins
(de Man van diamant) geheeten en een van
de schranderste leeraren der oude Christeljke
Kerk, werd geboren te Alexandrië in 185.
Zjn vader Leonédas, die in 202 den marteldood stierf,had hem onderwjs doen geven
in de Grieksche letterkunde,terwjlde Jeugdige Oroenes tevens, onder de leiding van

verzameling van OoccAi (nGraecorum Chirurgorum libri, 1754'')het 46ste,47ste,en frag- Clemens van d/ezczi#rfl in geestdriftwasontmenten van het48steen49steboekin'
tLatjn gloeid voorhetChristendom.Daardegoederen
in rvidi Vidii chirurgia (1544)''. De meeste van zjn vader aan de schatkist vervielen,
boeken kent men alleen uit eene Latjnsche onderhielddejongelingzjnemoeder,broederB
vertaling, door llosari%s onder den titel: en zusters door het afschrjven van boeken
nOribasll opera omnia (1557, 3 d1n)'' ter en doorhetverkooyeneenerverzamelingvan
perse geleqd en door Stepl
tanusin pMedicae Grieksche handschrlften en afvoorts,hoewel
artis yrinclpes (1567, 2 dlnl''herdrukt.De eerst 19 Jaar 0ud,onderwjs in de Christevolledlgste uitgave is die van Bussemaker en ljke leer.Tegeljkertjd woondehj delessen
:, een verkondiger
Dkemberg (1852-1876,6dln)''.
bj van Ammoniws Ntïccl.
Orifam m e,afkomstig van deLatjnsche van hetNeoplatonismus.Eene grondigestudie
woordenavreasammula(goudenvlam),noemde der wjsbeseerte stelde Origenen dan 00k in
men weleerhetoorlogsvaandelvandeKoningen staat, om l
n deleerstellingen van alleqodsvan Frankrjk. Zj was oorspronkeljk het dienstige seden beginselen van waarheld te
kerkeljke vaandel der abdj van St,-Dénis, vinden, alsm ede om aan deChristeljkegeen de Koningen ontplooiden hetalsbescherm- loofsleer, zoodanigen vorm te geven,datzj
voogden Van genoemd klooster.Zj bestond, zich gevoegeljk in de Helleenschew ereld kon
naar men verzekerde, uit de ljkwade van vertoonen. H et gelukte hem althans, vele
Bt.
-Dlnis (den heiligen Dionysiusj,een stuk Heidenen tot het Christendom te brengen,en
rood laken (vandââr de naam) in den vorm 00k Christeljke ketters leidde hj terug t0t
van eene banier,van onder s-slippig,aan de den schoot der regtzinnige Kerk.In de dagen
punten met kwasten verlierd en aan eene van Caraealla bezocht hj Rome (211) en
gouden lans vastgehecht.De eerste bescherm- zette vervolgenszjn onderwjsteAlexandrië
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voort,tddat een opstand in 215 hem n00d- Caesarêa, W/WJI,
: de Gzopfe, X doçorld rJs
pzi'
.: van F'
ygt
x enz.,bovenal
zaakte de wjk te nemen naar Caesaréa in Nazianze, Gz:-t
Palaestina.Bisschop Demdrlwsriephem terug, aan de geschriften van OrI
'
genes hunne g0dzoodathj zichweldrawedernaarAlexandriö' geleerde opleiding verschuldigdwaren!noemde
begaf;doch toen hj zich opeenetweedereis reedstegen heteindevan dieeeuw Ep%pltani%h
naar Caesaréa in Q28 t0tpresbyter had laten bisschûp van Salamis op Cyprus, hem een
wjden,ontstond tusschen hem en dien bis- dwaalleeraar,en de Synoden van Alexandrfëj

schop eenonverzoenljketwist.Opaandringen omstreeks hetjaar400 gehouden,verwierpen
van Demetriu verbood eeneSynodeteAlexan- zjneleeralsketterj,- een oordeel,datop
drië in 231 aan Orlgenes hetgeven van gods- eene Synode te Constantin6pel onder keizer
dienstig onderwjs en verbandehem uit die Jwstinianusbevestigd w erd.
Btad. Eene tw eede Synode, ill het daarop
Origineelofoorspronkelnk noemtmen in
volgende jaar gehouden, deed hem zelfs in hetalgemeen heteerstvoortgebragtejintegenden ban,en het W esten erkende de regtma- overstelling van het daarnaar gevormde en

tigheid van dit vonnis,terwjl OrQenes na alzoonayebootste.Wieeen briefschrjftlevert
dien tjd a1s presbyter werkzaam was te een origlneelstuk,waarvan men een afschrift
Caesaréa. Hj ontweek de vervolging onder (copie) kan nemen.Een schilder,die eene
M aœimLnus TFlrla door de vlugt te nemen door zjn geest gevormde conceptie np het
naar Caypadodë. Ten tjde van Gordianns doek brengt, geeft iets oorspronkeljks,(238)vestlgde hj zich geruimen tjdteAthene 'tgeen men niet zeggen kan van hem , die
en vertrok daarop (244)naarArabië,om op het naschildert. W ie een roman bedenkt en
te treden tegenBeryllnsvanBûstra.Gedurende te boek stelt?treedtalsoorspronkeljk schrjde vërvolgingen onder Deeiuswashj bloot- ver0p,- nlethj.die dezen roman in eene
gesteld aan verregaande mishandelingen, en andere taaloverzet.Ori
yinaliteit ûfoormvondeze bragten hem aan het kwjnen,zoodat 7C:Jï
JkA:î# vindtmen hoofdzakeljk op hetgehj in Q54 teTyrusoverleed.Dewerkenvan bied van wetenschap en kunst in de voortOroenes,wieraantaloy 6000wordtgesehat, brengselen van het genie.- OrigLneelnoemt
zjn gedeelteljk van ultlegkundigen,gedeel- men in het dageljksch leven o0k wel het
teljk vanleerstelligenaard.Zjnebrievenzjn zonderlinge,het verwonderljke,hetverrasbjnaallenverlorengeraakt.Zjneuitlegkundiqe sende in dedenk-en handelwjze van dezen
werken zjn verdeeld in korte scholiën,ln ofgenen yersoon.

uitvoerige commentarenoververschillendeboeOrihuela9eene stad in de Spaanscheproken des Ouden en Nieuwen Testaments,en vincie Alicante, ligt aan de Segura,is de
ill toegepaste verklaringen ofhomilieën.OrI- zetel van een bisschop, bezit eene fraaje
genes ging daarbj uitvan de hermeneutische hoofdkerk en 4 andere kerken,een bisschop-

beginselen van zjn tjd,volgenswelkemen
in iedere uitspraak der Heilige Se'
hrift een
drievoudigen zin moestzoeken,nameljk een
letterljken,zedekundigen en mystieken.Van
zjne gesehriften,die op de tekstcritiek betrekking hebben,staat zjn uitvoerig werk:
Hexapla''getiteld,bovenaan,- envanzjne
dogmatische werken kent men dien rang toe
aan zj
-ue 4 boeken: XDe prineipiis'',eene
eerste proeve van eene stelselmatige ontwikkeling der geloofsleer.Intusschen zjn deze

peljk seminarit
lm, een schouwburg, eenige

bevattende van de Christeljke leer met de
stellingen derGriekschewjsgeeren,zjn verlorengegaan.Zjne8boeken rcontraCelsum''
daarentegen zjn bewaard gebleven en bevat-

mend,daar zj eenegroote spiraalbeschrjft

tendom.Daaxenboven heeftmen nûg van hem
eene rAanmaning t0t hetmartelaarschap'',een geschrift: pover het gebed''1 - en de
later aan m ppolyt'
as toegekende pphiloso-

van haren 100p (560 Ned.mjl)heeftzj een
zeer sterken stroom en ook dan reeds een
aanmerkeljken rjkdom van water,daar zj
61/2 dagreizen boven Esmeralda eenebreedte

fabrieken, een levendigen handel en 10000
inwoners.Te voren vond men er eene universiteit.De stad heeft in 1829 door eene aard-

Om
bevi
nqnoc
veeog
l eleden.
(De),eene der voornaamste ri-

vieren van Zuid-Am erika,ontspringtuitbronnen , die t0t nu t0e door geen Europeaan
bezoeht, maar tussehen 2 en 30N.B.in de
nabjheid van die der Rio Parim e (eene zjrivier der Alaranon) op de Siërra Parime in
werken, met uitzondering van eenige f'rag- het hoogland van Guyana (waarschjnljkniet
m enten,alleen voorhanden in devertalingvan hooger dan 1500 Ned.el boven den zeespieRgb
jln'
ts,die er veelin gewjzigd heeft.De gel) gelegen zjn.Haar bovenloop kronkelt
XStromata'', in 10 boeken,eene vergeljking door de bergstreek, deze vervolgens om zonrondûm haxe bxon,znodat de mond derxivier

slechts ongevet!
r 890 Ned.mjlverwjderd is
van hare bron,terwjlhare lengte2500 Ned.
ten eene uitvoerige verdediging van hetChris- mj1 bedraagt.Gedqrendeheteerste gedeelte

phoumena''. V>n de oudere uitgaven der
werken van Ors
'
//dzlddisdie der Benedidjnen
van dela .
/- (1733- 1759,4 dln;2dedruk
1856),- en van de nieuwere die van Lomvt
xfzdcF
z (1831- 1848, 25 dln) de beste.De
schoolvan Orl
genesverkreeg een grootaantal
aanhangers:zoowelte Caesaréa a1steAlexandrië. Terwjl eehter nog in de 4de eeuw 0nderscheidene kerkvaders,zooalsE ssebins rtzzl

bezit van 600- 750 Ned.el.Zoodra de rivier

btjEsmeralda haarbrongebied verlaten heeft,

aanvaardtzj harenmiddenlooy,erlangteene
westeljkerigtingenbegeeftzlch indevlakte

der Maranon, doeh volgter eene tegenover-

gestelde rigting,bj eene breedte van 1000

Ned. el statig voorwaarts stroomend. Hier

zendt zj een zjtak uitnaardeCassiquiare,
welke zieh uitstortin de Ri0 Negro en alzoo
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%ne verbinding vormtmet de Maranon.Kort
daarna, beneden San Fernando da Atabapoj
wendt de Orinoco zich noordwaarts en betreedt het gebied der watervallen (raudales).
Talrjke granietketengverhefen zich hier uit
de bedding der rivier, welke er eene breedte
heeft van 3- t0t 5000 Ned. el,en daardoor
ontstaan stroomversnellingen en watervallen,
van welke die van Maypures en Atures de

15ON.en 10OZ.declinatie en 69-950re#e

klimming. Het is in Eurnpa in den winter
des nachtszigtbaar en onderscheidtzich door
den glans en hetgrootegetalzjnersterren.
Reeds RkytqA t telde er 2000,en R amsteed
heeft in z'
pne
' sterreljst78 van dezenaauwkeurig bepuld.Van ditaantalzjn 2 (Betel-

geuzeenRigel)vandeeerste,4vandetweedej
4 van de derde, 9 van de vierde,24 van de

vec urdstezjn.Talrjke zjdvieren dalen af vjfde gn 18van dezesdegrootte.Hetsterrevan de gebergten van Guyanajvan de Andes beeld ls ten noorden doorde horens van den
en van de bergen van Venezuéla; de v00r- Stier en door Eridanus, ten zuiden door de
naamste zjn opdelinkeroever:DeGuaviarej llaas1ten oosten door den Eenhoorn en door
de Meta,deVichada,de Arauca en deApure, de Tweelingen omringd en zeergemakkeljk
en op den regter oever,deVentuari,Caura te kennen aan de 3 sterren van de tweede

en Carpni.Bj denmond derApureneemtde grootte,welke zich in zjn gordelbevinden
benedenloop der Orinocn e0n aanvang; ZP
@@ en te zamen 00k weleens deJakobssàfworwendtzich daarbj oostwaarts en stroomt ter den genaamd.Oqgeveer40onderdemiddenste
breedte van 6-t0t7000 Ned.eltusschen digte van deze (81058'regte klimming en 5030,z.
wouden mettragen l00p doordevlakte(Lla- declinatie)zietmendebekendenevelvlekvan
nos),die zich vanhareoevers,tusschen de Orion.
Siërra Parime en het kustgebied van Vene(lrlon is in de Gri
eksche mytholopie een
zuôla,t0taan den mond derOrinocouitstrek- reusachtigeJaqer,een zoon van konlng lïyken. Na het opnemen van de Caronivormt riews, uit Hyrla in Boeotië afkomstigjdoch
zj eene delta, welke eene uitgestrektheid volgens anderen een zoon van Poseidon (llepheeftvan 400 D geogr.mjl,terwjlzj zich tunus) ofe0n autochthoon (uit de aarde gein tallooze armen en kanalen verdeelt,welke sprotene). Eos koesterde Jegens hem eene
zich tusschen groote en kleine eilanden naar vurige liefde, waarover de goden geweldig
den Atlantischen Oceaan spoeden. Hierdoor verontwaardigdwaren,zoodatArtemo(Diana)
ontstaat een doolhof van omstreeks 50 mon- denvermetelenBtervelingmetharepjlendoodde.
den overeen afstand van260Ned.mjl,doch - Volgenseeneanderesagewaszjnegemalin
van deze zjn slechts7bevaarbaar.De voor- Mde evenzoo trotsch alshj,en Here(Jun0)
naamste,la Boca de Navios,tevens deéénige zond haarnaarden Hades(deOnderwerel
d),
voor groote schepen, is omstreeks 6 Ned. omdat zj zich voordeed als deschoonste der
mjl breed en erlangttusschenPonto Barima Vr01lW 0n. Orlon vertrok voortsnaarheteiland
en het eiland Nuima eene breedtevan bjna Chios,waarhj zich metgeweldwildemqes37Ned.mtjl.Derivierisvandezeet0taande termakenvanM erope,dedochtervan OenopIon.
watervallen van Atures,alzooovereenelengte

Daarom werd hj in denslaapdoorharenvader

van het licht der.oogen beroofd en op het
en 00k boven Maypllres isWederom een aan- Btrand geworpen. Geleid door Kedalion trok
Van

ongeveer 1500 Ned.mjl bevaarbaar,

zienljk gedeeltegeschiktvoordescheepvaart. hj naarhetoosten,waarde zonnestralenhet

De melkwitte wateren der Orinoco zp
-n t0t licht weder ontstaken in zjne oogen.Op
op aanmerkeljken afstand in den Atlantischen Creta dreigde hj alle dieren op deAardete
Oceaan duideljk te onderscheiden.Despiegel dooden, doch door deze stoutheid vertoornd,
der rivier ligtop 37Ned.mjlbeneden Es- zond de Aarde een schorpioen op hem af,die

meralda (360'N.B.
) 283,- bj haarveree- hem dooddej raarna Zews (Jupiter) op de
nigingspuntmet de Guaviare 227,- en bj bedevan Artemu (Diana)hem onderdesterren
hare tweede ombuiging (7309/N.B.) slecbts plaatste.- W ederom eeneanderesaqevinden
63 Ned. el boven de oppervlakte der zee. wj bj Plndarns,nameljk deze:Pk%onetrok
Hare Jaarljksche overstrooming neemt een Hi
methare dochters(dePlfaden)doorBoeotië.
aanvang in April, bereikt in September den

er ontmoette haar Or'
%on en vatte liefde

hoogsten stand en neemt in Februarj een voor haar 0p. Gedurende 5 Jaren ontvloden
einde. Het water bedekt dan hier en daar zj hem ,totdatZeus haar aan het uitspansel
de 00Ver8 over eene breedte van 190 Ned. plaatste. - Bj de latere dichters vertoont
mjl.Dediepte derrivierisop vele plaatsen zich Orlon met zjn Hond (Sirius)enkela1s
zeer aanzienljk,en haarstroomgebied heeft sterrebeeld.
eene uitgebreidheid van omstreeks 17700 D
Den naam Oelon droeg 00k een Grieksch
geogr.mjl.Van de weinigesteden,aan de lexicograaf uit Theben in Egypte.Hj leefde
Orinoco gelegen, is Ciudad Bolivar(Ang0s- in de 5de eeuF na Chr.en vervaardigde een
tura) devoornaamste.Tusschen dezeen Tri- rEtymologicon'', in 1820 uitgegeven,alsmede
nidad bestaateene maandeljkschestoomboot- eene bloemlezing uit de verzen van ouoe
verbinding, en gedurende den tjd van hoog Grieksche dichters.
water varen kleinere stoomschepen van CiuOrissa, een provinde van het Britseh
dad Bolivar t0t aan San Fernando de Apure. Oost-lndisch presidentschap Bengalen,telt op

De oevers der Orinoco z4n schilderachtig 1124 D geogr.mj1omstreeks41/!demillioen
inwoners.Zj ligt aan het verstlnspringend
Orion,hetgrootsteen glansrjkstesterre- gedeelte der wegtkustvan de Golf van Ben-

schqpn.

beel; des uitspansels,vertoontzich tusschen

galen en grenstinhetzuidenaanhetpresident-

ORISSA- ORKEST.

393

schap Madrasen inhetwesten aan deCentraalprcvindën. In het binnenlan; verhefen er
zich met bosch begroeide en door eene half
beschaafdebevolking slechtsschaarsbewoonde
heuvelketens,terwjlhetaan zee gelegen gedeeltejomzoomd door eene smalle strook aangeslibd land, welke zich van den mnnd der

viel orissa in handen der Mohammedanenj
en sedert1761 werd dezeprovincieuitgezogen
door de Mahratten.Reeds in 1765erlangdede
oost-lndische Compagnie van den Mogolhet
regt,om in Orissa belastingen teheFen,doch
het duurde t0t aan 1803 voordatditlandeene

gen waterstand, geweldige overstroomingen.
Om deze te verhoeden en tevens om het
water in het dorre saizoen te verspreiden,
heeft raen er sedert 1866 bevaarbare kanalen
aangelegd,die reeds 33 millioen gulden kosten,maarthans00k 600000 Ned.bundersland

uitstort in de Golfvan Oristâno)is de zetel
van een aartsbisschop,van een onderprefect,
van een paar regtbanken,vaneenehoofdkerk,
van een gymnasium en van een seminarium,
heeft eene ruime,maar weinigbezochtehaven
en telt omstreeks 7000 inwoners. In haren

Engelsche provinde werd.Thansiszj in 4
Hoeglit0t aan degrenzen naardezjde van arrondissementen verdeeld; drie van deze beMadras uitstrekten aan zee overeenebreedte hooren t0t de vlakte, doch hetvierde omvat
van 8- 16 Ned.mj1metboom-enstruikgewas het gebergte,is gesplitstin 21 kleine Staten
bedekt, maar voor 't overige digt bevolkt, en wqrdtdoorIndische vorsten bestuurd.
zeer vruchtbaar is. Groote rivieren,van geOrlstâno, eene arrondissements-hoofdstad
melde heuvelketensafdalend,laten erbj het in deltaliaanscheprovincieCayliari,aan de
bereiken der vlakte vele gerolde steenen zin- westkust van het eiland Sardlnië gelegen,
ken en veroorzaken in den regentjd,bjh00- niet ver van den mond der Tirso,welke zich

besprnejen,terwjl men die weldaad in 't omtrek heeft men velewjngaarden en eene

vervolg aan n0g 800000 Ned. bunders zal kwikzilvermjn.
schenken. In het zuidwesteljk gedeelte der
Orizâba,eene stad in den Mexicaanschen
provinde,nietvervan dezee,ligthetTslilka- Staat Veracruz, ligt 1223 Ned.elboven de
meer,16 D geogr.mjlg1
'oot.Degemiddelde oppervlakte der zee, aan den spoorweg van
koeveelheid regen bedraaçt erJaarljks1420 Veracruz naar Mexico.Zj heeft 12kerken
Ned.streep, en de gemlddelde jaarljksche en kapellen, eenige fabrieken, tabaks- en
warmte 26,80C.Rjstiserhetvoornaamste nopalplantages en 16000 inwoners. ln hare
voedsel, en in het gebergte verbouwt men nabjheidverheftzich devulcaanvan Orizâba
Europésche graansoorten. Van belang is er of de Citlaltepetlter hoogte van5425Ned.e1.
00k de zoutprodudie door hetverdampenvan
Orkaan ,zie ntormen.
zeewater. Zoowel van de land- als van de
Orkest(orchestre)wasin den oud-GriekzeezjdeisOrissa t0tnu t0e moejeljk te be- schen schouwburg de naam vandedansplaatsj
reiken;alleen False Point aan den mond der bestemd voor de tooneelspelers, die dansen
Mahanadi verschaftaan de schepen eene vei- uitvoerden.Bj hetafschaFen van den dans
lige ankerplaats. Van de rivieren is er geene weesmen dieruimte(tusschen hettooneelen
enkele voor zeeschepen bevaarbaar. Devoor- het publiek) t0eaan de zangersen demuzinaamste stapelplaatsvandenhandelvan Orissa kanten.In den Romeinsehen schouwburg beisBalasor.Debevolking bestaateruitbjna vonden zich aldaar de zetels der senatoren,

1 millioen oorspronkeljkebewonersen74000 en thans wordtzj wederom ingenomen d00r

Mohammedanen, en voor 'toverige uit Hin- de uitvoerders der instrumentale muziek.
doe's. De eersten bewonen de bergstreek en
Om die reden geeft men in onzen tjd aan
vormen eenewoestebevolking.- Orissaishet een korps m uzikanten in den schouwburg of
heilige land der Hindoe's,en in hunne oude de concertzaal, dat vereenigd bepaalde stuk-

gewjde geschriften wordthet voorgesteld a1s ken ten gehoorebrengt,desgeljksden naam
een door de goden gestichtrjk. O0k thans van orkest.M en heeft, naar gelang van de

nog trekken uitalle oorden van Indië bede- gebezigde instrumenten,een klein en enngroot
vaartgangers derwaarts, wier aantal men orkedf, een strl
jk-orkest, Alr-opie-prkeq
sf en
eenigzins kan afmeten naar de feiten,dater metaal-orkest(hoornmuziek)
. . Ee
n strjk-orkest

Jaarlgks omstreeks 12000 bezwjken aan de bestaatuitsnaar-enblaas-instrumenten,terwjl
gevolgen van vermoejenis,en datalleen de een harmonie-en een metaal-orkestuitsluitend

heilige tempel van Djaggernaut te Puri op m et blaas-instrumenten bezetis.
feestdagen door30000 pelgrimswordtbezocht.
De schepper van het moderne orkest is
Door deze reizigers is orissa wjd en zjd Haydn, en vooral Beethoren heeftdoorzjne

bekend geworden en tevens de welvaart van voortreFeljkesymphonieën uitstekendvoorhet
de bevolking toegenomen.Tevens vindtmen orkest gewezkt. A1 wat omtrent oude 0n
er vele puinhoopen van antieke gebouwen en nieuwe meesterstukken m et betrekking tot
velefraajetempelsuitden nieuweren tjd. het orkestmerkwaardig is)werd doorzdrl'
bz
De geschiedenis van Orissa vermeldtniet bjeengebragtinzjnepLeerderinstrumentatie''.
veel merkwaardigs, hoewel de dienst van Een hoofdleider der orkestmuziek is in onze
Djaggernanten Mwa)aldaarheerschende,een dagen Rieltard K twse ,die inzonderheid het
grooten invloed had op het godsdienstig aantal blaas-instrumenten aanmerkeljk verleven der Indiërs.Devoormaligehoofdstadvan meerderd heeft.Een krachtig orkestheeftmen
ditgewestwasDsladqlpoeraan deBairatani. Bteeds op grootemuziekfeesten.Yan hethoogOmstreekshetJaar1000 naChr.werdKattak ste belang is het,datalleorkest-instrumenten
of Kodtak de hoofdstad desRjksen bleeftot zuivergestemd worden ;dit geschiedtdoor de
nu t0edezetelvanhetbestuur.ln de16deeeuw eenBgestreepte a der oboe.De directeur van
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een orkest moet een geniaal en smaakvol vederen vormen er een belangrjk handelsmuziekkenner zjn,die metden dirigeerstok artikel. Aanzienljk is er de oybrengst der
zôô weette werken,datalle deelen van het visscherj,welke over600 vaartulgen en 2500
orkest,zoowelafzonderljk,alsbj gedeelte- personen beschikt. O0k het verbranden van

ljkevereenigingofin koor,medewerken t0t zeewier t0t het verkrjgen van iodium houdt
het door den componistbeoogde efect.
ervelenbezig.W jdersbezitten dezeeilanden

Orkestrion oforehestrion is de naam van 41 zeeschepen m et eene ruim tevan 2200 ton.
De inw oners dezer eilanden zjn afkomstig
uit Normandië en bezigen een eigenaardigen
tongval, die echter saeer en vaeer door het

een orgel,dat alle bekende instrum enten nabootst.Hetwerd in 1785 door denabtVogler
uitgevonden en bestaat uit 3 klavieren,elk
met 63 toetsen en 39 pedaaltoetsen,alsmede
een pedaal voor crescendo en diminuendo.
Men zegt, dat dit instrument in kracht en
volheid van toonovereenkomtmeteenl6-voets
orgel. - 00k geeft men den naam van 0rkestrion aan eene meteen orgelwerk verbondenene fortepiano, door Kunz te Praag in
1791 vervaardigd.Dit instrument iszamengesteld uit eene vleugelvormige kastmet2 manuaalklavieren, elk van 65 toetsen, en een
pedaalklavier van 35 toetsen.Het bevat230
snaren en Q1 registers en kan 105-m aa1veranderd worden, zoodat hetde werking heeft

Engelsch
verdr
eiland
enongen
zjn erwordt.De merkwaardigste
Pomona ofMainland
met16500,- South Ronaldshay met2500,Sanday met 2000,- W estray met 2000,H0y met 1400, - Ronsay met 1300, en
Shapinshay metbjna 1000inwoners.De 0rkney's vormen met de Shetland-eilanden een
graafschap!metKirkwallOt'Pomonaa1shoofd-

stad.Op d1teiland vindtmen in denabjheid
vanStromnessdereusachtigeokerbljfselenvan

een ronden Druïdentempel,en op Ronsay ontdektem en in 1818 zeeroudegebouwen en graven,omringd dooreen steenen m uurterlengte
van een orkest.- Eindeljk bestempeltmen vaneenvierdevaneen uurgaans.- Dezeeilanm et den naam van Orkestrion een zelfspelend den, weleer Oreades geheeten,misschien het
werktuig,uitgevondendoor Tl
teodorfll/'
zllpl. Thule der Ouden,werden doorJuli'mszgrfcplg

Het is op eene zeer kunstige wjze ingerigt ontdekten aan deheerschappj derRomeinep

en doet de verschillende blaas-instrumenten onderworpen. Tegen het einde der 9de eeuw
hooren Van een orkest1 alsmede de pauken, veroverde (
le Noorweegsche koning Harald
trommen,triangels, bekkens enz.
A'
lr/lgdrde Orkney'
sen de Hebriden,en beOrkney's(De)ofOreadiseltedillzstfdzà,eene noemde er Ronald, graaf van Xerccr, den
Britsehe eilandengroep, liggen tusschen de grootvader van W illem de Fdrptzrllr, t0t
Noordzee en den Atlantischen Oeeaan,aan stadhouder.Uit zjn geslachtsproten de Oude
het noordeljk uiteinde van Schotland enis Normandische graven van Orkney. In 1266
door dePentland Firth (10 Ned.mjlbreed) verkoeht avtw4y,9, koning Van Noorwegen,
van den vasten wal gescheiden. Hetaantal deze eilanden aan Aleœanderj koning van
eilanden bedraagt 67, en deze hebben eene Schotland, en deze beleende daarmede een

gezamenljkeoppervlaktevanbjna12 L geogr. edelm an. De nieuwe graven ran Orkney onmjl. Intussehen zjn er slechts 29 bewoond, dernamen stoute rooftogten terzeeen bragten
en deze hebben eene bevolking van ruim

zelfsCaithness en andere districten in Noord-

31000 zielen; de overige,holmenyenaamd, Schotland tot onderwerping. Nadat dit ge-

zjn tjdeljke verbljfplaatsen voorJagersen slacht was uitgestorven (1325),vielhetgraafvisschers. Voorts heeft m en er een aantal schap ten deelaan het geslacht Stratkearne,
naakte rotsen (scheeren),die bj hooge vloe- met het voorgaande geslachtverm aagschapt,
den onderloopen. Het hoogst gelegen eiland en in 1379 door huweljk met de Mnclalrn.
is er Hoy, hetwelk zich 474 Ned.elboven
de oppervlakte der zeeverheft.Dezee-engten

Eén van deze noemde zich prins '
van Orkzldy
en was gehuwd m et eene Deensche prinses.
Later aanvaardden de Koningen van Dene-

tusschen die eilanden zjn voor de schepen
gevaarljk Tvegenshare geweldire stroomen, marken en Noorwegen de opperheerschappj.
- - voor
alin de 2 maalstroomen bj hetkleine In 1468 verpandde Clvristiaan J,koning van

eiland Swinay.Men heeftereen rrootaantal Denemarken, Zweden en Noorwegen,de 0privieren,beken en meren. Het kllmaatis er

betrekkeljk zeerzacht,- '
tgeenveroorzaakt
wordtdoor den Golfstroom, die er de westeljke kusten bespoelt en dikwjls hgut enz.
uitW est-lndië derwaartsvoert.Februarj,de
koudste maand van hetjaar,heeftereene
gemiddelde temperatuur var! 3,40C.en Julj,
de warmste,van bjna 13?C.Jaarljksvalt

perheerschappj van de Orkney'sen ShetlandeilandenaanzjnschoonzoonJakobTff,koning
van Schotland,en in 1470 verruilde delaatste
graaf, W illiam t
gïzlclir,zjneregten op die

eilanden tegen goederen in Schotland.In1590
werden die eilanden aan Schotlandafgestaan,
en in 1776 verkreeg er de familie Dundas de

heerschappij.Te voren warendeOrkney'sveel

er omstreeks 930 Ned.streep regen.Eengroot mqer bevoi
kt;zj konden in de 12de eeuw
gedeelte der oppervlakte bestaat er uit moe- 7000 weerbare mannen naar den vasten wal
rassen en veengronden; slechts de hplftder zenden.

/o met
opqervlakte is bouwland, terwjl 12t'
w el- en hooiland is bedekt. M en had er in

Orlamunde,eene stad in Saksen-Alten-

burg op eenehoogerotsaan deSaalegelegen,

1876 bjna 5700 paarden,ruim 26000 runde- terwjlnietvervandaarde Orla zieh in deze
ren,30000 schapenennagenoeg4700zwjnen. rivier uitstort, bezit een station van den
Voortsheeftmen erveelvogels;hlmneejeren spoorweg, eenige speelgoedfabrieken en de

dienen den inwoners t0t voedsel en hunne bouwvallen van het oude kasteel der voor-
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malige graven van Orlamunde.Zj is merk- ren.Debloemenzjnt0tbjschermenvereenigd;
waardig door hare ligging, doch teltslechts zj hebbendriehoekigekelkbladen,5ingetalj
1400 inwoners.
ovale bloembladen en talrjke meeldraden.
Orlean is de naam van eene gele verfstof, De stamyer verheft zich op een langwerpig
n drala.dDe
vorvmi
welke uit de vrucht van den Orleanboom vruchtbeglnsel 0n heeft ee
sgmpe
rngcehnt
(BixaorellanaL.,zieonder)verkregenwordt. stampermeteen z-lobbigen
Men wrjft de vruchten ;jn onderwateren iseenetweekleppige,openspringendezaaddoos,
laatze gisten.De vloeistofwordtnujom het van buiten metstjveharen bezet.Dezaden,
zaad er af te scheiden, doqr eene zeef ge- slechts weinig in aantal,hebben eene in eiwit
goten, waarna men den neerslag rustig laat beslotene kiem enbladvormigezaadlobben.De
bezinken en droogen,- ditlaatste nadathet t0tditgeslachtbehoorendeorleanboom bereikt
water er is afgeschept.Het orlean vormtdan eene hoogte van 10 Ned.e1.De stam isregt,

een peljkmatig rood,walginywekkend,zout bruin en draagteeneaanzienljke,digtekroon.
en bltter smakend deeg,datllgt uitdroogt en De doorschjnend gestippelde bladeren zjn
dan roodbruin en hard wordt.Om dit te ver- groot,lang gesteeld en hebben de bovenreeds
hinderen, bevochten de kooylieden het met vermelde gedaante. De bloemen worden z0o
urine. Het lost slechts weinlg op in water, grootalseen gulden en hebbenfraaje,r00smaar gemakkeljk in alkoholen aether,en kleurigebloembladen.De zaden,z0o groota1s

met eene donkerroode kleur in bjtende en erwten,liggen ineen roodbruinenbrj,wu rkoolzurealkaliën,in vetteoliënenterpentjn- uitmen hetorlean verkrjgt.Bjgaandefguur
olie.Zwavelzuur
kleurt het eerst
indigoblaauw ,
daarna groen en
eindeljk paars.
W ater ontneem t
aan orlean de
gele, o0k in a1kohol,maarniet
in aether oplosbare orelline,
w elke aan met
aluin bevochtigde stoFen eene
gele kleur geeft.

Nu bljft daarin
n0g eene zeer
belangrjke zelfstandigheidover,
nameljkdeùizle
(015H1804)!W0lke vermlljoenrood,am orph en
in w armen alkoholoplosbaaris.
Een praeparaat
meteenaanzien-
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De orleanboom.

als sedert 1830
de vrienden der
Jultj-dynastie.
Dezelaatstenbehoorden meestal
t0t denbeschaafden en welvarenden middenstand

(Bourgeoisie);zj
naam van bixineuitFrankrjk in denhandel. kwamen echter na den va1van LouisTMliw':
Goed orlean peeftnietmeerdan13O/casch.Men (1828) op den achtergrond,daar zj in aantal

bereidt het ln Cayenne,Guadeloupe en Bra- en geestkracht m oesten onderdoen voor de
zilië en bezigt het t0t het verwen van w 0l Legitim isten,Bonapartisten en Republikeinen.

en zjde.Hetgeeftlevendige,glansrjkeroode Naden oorlog van 1870- 1871dedenzjechter
en gelekleuren,welkezeergoedbestandzjn weder van zich hooren. Hunne bekrompene
tegen zuren en zeep,maar zich in het licht omzigtigheid evenwel,hunne overdrevene 0nen in de luchtniet goed houden.00k is het derworpenheid aan de Clericalen,en eindeljk
te gebruiken t0t het drukken van katoen en
t0t het verwen van papier, tot hetkleuren
van kaas en boter,van vernissen,van wateren olieverw en enz.

hunne pogingen, om met de Legitimisten
zamen te spannen,ten einde het stamhoofd

der orleanisten, den graaf ran Tlz'
@ , na
den dood of den afstand van den graafran

Orleanboom (Bixa orellana L.4 is de Chambord diens plaats te doen innemen,heeft
naam van een boom ,behoorende t0thet ge- velevrjzinnige gemoederen van hen afkeerig
slacht Bixa uit de familie der Bixaceën. gemaakt en naar de zjdederRepublikeinen
He
t qeslacht omvat eenige boomen uit de doen overgaan, zoodat m en thans volgens
keerkrlngslanden van Amerika m et langge- het vrj algemeen gevoelen de partj der Orsteelde,langw erpig spitse,driehoekige blade- leanisten in Frankrjk beschouwen kan als
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eene weinig invloedrjke schaar van doctri- en onderwjzeresBen, eene Protestantsche
naire drjvers, eergierige fortuinzoekers en school,eeneambachtsschooljeendoofstommen-

bevorderaars der elericale readie.
instituut, eene schoolvoûr teeken- en bouwOrleans iB de naam van een Btof voor kunde,eene boelterj met42000deelen,verdaxûeskleederen. Zj bestaat uit eene twee- schillende muséa, een botanischen tuin,verdraads getweernde ketting van katoenen ga- eeni
qingen van oudheidkunde,wetenschap en
ren en een inslag van enkel kamwolgaren. muzlek en tuinbouw, - voorts Kamers van
De stof wordt in ruwen toestand gezengd,en koophandel en landbouw , geld- en wisseldaarna gewasschen en geverYid,geschoren en banken,talrjkeinrigtingen vanweldadigheid,
Nfar:a gepersd. Alen heeft het z00&7e1 eFen en omstreeks 50000 inwûners.Men heeft er
als metmeer dan ééne kleur,gedrukt,gewa- een groot aantal fabrieken en een levendigen

terd en geribd,en 00k met zjden strepen. handel,vooralinw0l,wjn,graan,olie,zeep,
Men vervaardigt deze stof in Engeland te kaas,zout, brandewjn en timmerhout.T0t
Huddersfeld,Bradford,Halifax enW akefeld, de middelen van verkeer behooren er,behalve
voorts in de Lausitzj te Schedewitz in de spoorwegen,de bevaarbareLoire eneenige
Saksen,te Elberfeld,teBarmen!teReichenau kanalen,welke deze verbinden metdeSeine.
in Bohemen,te W iistegiersdorfln Silézië,te W egensharel
iggingaan deLoire,degrootste

Berljn enz.

rivier van Frankrjk,welke metharezjri-

vlakte op den regteroever van de Loire aan

noordeljkerigtingplotseljk ineenewesteljke

Orleans,de hoofdstad van het Fransche viereneen vjfdegedeeltevandegeheçleopperdepartement Loiret, ligt in eene bevallige vlaktedesrjksbesproeiten bj orle
-anshaxe

erandert,is deze stad 001t uit een krjgsden syoorweg,die,van Parjskomende,zich v
kundig ooggunt van veel belang en vervulde
hier ln 2 takken verdeelt, één over Tours
naar Nantes en Bordeaux en één overVierzon van ouds eene merkwaardige ro1 in de ge-

naarhetbinnenland van Frankrjk,en is120 schiedenisvan Frankrjk.
orleans is eene oude Celtische Btad. Te
Ned.mjl van Parjs verwjderd.Eene brug
van 9 bogen, 333 Ned.el lang en in het voren hield men hetoude Genabum ,eenestad
zaidden van de 18deeeu:v gebouTvd,verbindt der Cornuten, waar in 52 na Chr.de groote
de stad xaetde voorstad St.Afarceau.Hetge- opstand tegen Jlm us Otze.
slr uitbarstte,voor

deelte der stad,hetwelk nabj derivierge- Orleans,doch volyensdeJongstenasporingen,
legen is, bestaat meerendeels uit naauwe, werd daardoor Glen aangeduid.Orleans ver-

krommestraten,terwjldenieuwe stratenen kreeg onderAnrelianus(270-375)den naam
boulevards, op de plaats der voormalige ves- van CivitasAureliani,en hieruit ontstond die
tingwerken verrezen, zich door breedte en van orleans.Laterkwam zj onderde heerzindeljkheid onderscheiden en metfraajege- schappj der Franken en werd dehoofdstad
bouwen en prachtige winkels zi
n versierd. vane
'e
'n htlnnerkoningrjken.DeNoormannen
.j
Hetplein du Martroy,hetgrootsteenschoonste plunderden haar t0t tweemaal t0e (856 en
in deze stad,prjkt sedert1855 methetbron- 865). Daarna werd zj de hoofdstad van een
zen ruiterstandbeeld van Jeanne #'drc (van graafschap onderRkgo Capet,en in 1309 verFoyatier), terwjl een vroeger (1804) aldaar rees er eene universiteit.In 1428 werd de
geplaatststandbeeldvandeMaagdvanOrleans stad door de Engelschen belegerd, doch het
lsovergebragtnaardeplekvanhetmonument, volgende Jaar doorJeanne #'
Hrc ontzet.Gedat zich ter gedachtenisvan de door haarbe- durende den oorlog tegen de H ugenoten werd
werkte bevrjding der stad (8 Mei1429) te erin 1560- 1561 de vergadering der Generale
voren op de brug over de Loireverhief,m aar
in 1793verwoestwerd.T0tdemerkwaardigste

gebouwen behooren er: de hoofdkerk (St.
C1'oix),gedeelteljk afkomstiguitde 13deen

14deequw,dochgrootendeelsoygetrokkenonder
Hendr%
'k JL met fraaje schllderjen en hoog

geprezene reliquieën; - de kerk van St.
Aignan, uit de 15de eeuw ,doch van binnen

eerst voor korten tjdhersteld,- de oudere

kerken St.Euverte en St.Pierre le Puellier,
laatstgenoemde uitde 12de eeuw ,- hetstad-

huis,in 1530 gesticht,meteen fraajen voorgevel, 2 door caryatiden ondersteunde balcons en onderscheidene standbeelden,en van
binnen met eenige merkwaardige zalen, het gebouw der prefectuur, een voormalig

Staten gehouden en het Edid van Orleans
uitgevaardigd,hetwelk aandeHugenoten eene
amnestie toestond. Deze nam en de stad in
1562 in bezit,verhieven haar t0t hun hoofdkwartier en zagen er zich in 1563 belegerd
door hertog FranLois de Gzlid:,die vôör'hare
wallen vermoord werd. 00k in den Dt
litschFranschen Oorlog van 1870- 1871 was 0rleans e0n merkwaardig punt.De Republikeinsche Regéring van 4 September 1870,
welke eene delegatie gevestigd had te Toursj
bepaalde Orleans t0t uitgangspuntder pogin-

gent0thetontzetvan Partjs,daardezestad

zeer geschikt gelegen wast0t zamentrekking
van troepen uithetzuiden.Geen wonderalzoo,
dat de stad en hare omstreken weldra het

klooster derl
Benedictjnen,- een grootzie- tooneelvormden vanbelangrjkeworstelingen.
kenhuis,- en hetstadhuis,thanseen muséum Zij zelve werd door de Duitsehers stormenvan sehilderjenen beeldhouwwerken.Orleans dexhand ingenom en,en de overwinnaars veris de zetelvan een prefect,van eenbisschop, loren daarbj 60 Oëcieren en 1200man,doeh
van een militairen bevelhebber en van vele de Franschen 3000 gevangenen. Bejersche
azabtenaren. Men vindt er eene Hervormde troepen onder 'ton der Tan hielden haar eene
kerk ,eene synagoge,een H0fvan appél?een maand (tot 9 November1870)bezeten ontlycéum ,eene kweekschoolvoor onderwjzers ruimden haar, wegens de aanvallende bewe-
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ging van het Fransche Loire-legerbj C0ul- troon van Frankrjk en vereenigdealzoo de

miers, met achterlating van 1000 zieken en bezittingen van het Huis van orleans met
rann11 schonkvoorts
gewonden.Nu werd Orleanshethoofdkwartier die der kroon.Koning I'
van generaal Aurelk de TJIJ#1:#,die tegen hethertogdom aanzjnJongerenbroederKarel,
heteinde van NovemberopruktenaarParjs, die in 1547 ongehuwd overleed, waarna het
doch weldra teruggeworpen werd,waarna de hertogdom ten deelvielaandeJongerezonen
Groothertog van Mecklenburg zich wederom van koning Hendrik11,nameljkaanLodewl
jk,
meester maakte van Orleans. De Fransehen in 1550 alskind overleden,- aanKarel* JHhadden in den slag bj Orleans,behalvede miléaan,die in 1560 als Karel IX den troon
dooden en gewonden, 12000 gevangenen en beklom , en aan Hendrik, die eerst koning
60 kanonnen verloren.De stad bleef toen tot van Polen en in 1574alsHendrik lI1 koning
ill het begin van Maart 1871 in hetbezitder van Frankrjk werd,de laatsteuithetHuis
Duitschers.
van Valoin.
Orleans(DeMaagdvan),zieAre(Jeanned'). Koning .spts-ïjk X1II uit het Huis Van
Orleans is de naam van onderscheidene Bovbon schonk in 1626 het hertogdom Ortakken van de Fransche dynastie,van welke leansenhetgraafschap Bloisaan zjnbroeder
twee den troon beklommen.Zj ontleenden Jean .
/lyfidfd Gaston (geboren den25stenApril
hun naam aan het graafschap, laterhertog- 1608 te Fontainebleau)bj zjn huweljk met
d0m Orleans, hetwelk sedert 1344 door de Maria #:Mont
pensler.Daarhjmeertalenten
koningen uit hetHuis van F-llpi: en vervol- bezat dan zjn broeder,wekte Gaston den

jens doordie uithetHuisderBourbon8aan najver van dezen,die hem eenegebrekkige

Jongere zonen werd toegekend. De eerste opleiding deed geven en enkelzjn hartstogt
hertog ran OrIdg9z.
:wasPl
tilippe,vierde zoon t0t het verzamelen van oudheden en kunstvan koning Philkpe VI (1344-1375).Daar gewrochten aanvuurde.De Hertog nam intusdeze hertog kinderloos overleed,schonk,na schen deelaan alle listen en zamenspanningen
den dood der weduwe,Karel VI het leen in tegen RLeltelieu,ontvlugttemeermalen zjnva1392 aan zjn Jongeren broeder,Lodewuk1, derland, trad in 1632 in het geheim in het
graaf van '#rlloi,:, geboren den 13den Maart huweljk met Mayaretàa rlp,LotharLngen en

1372.Deze,een ridderltjkeen begaafde vorst verwierfgenadebj zjn broederen verlofom
en het ho0fd der Fransche aristocratie,werd terugtekeeren,waarbjhjzjnemedestanders
op aandringen der koningin Isabeaw in 1404 lafhartig verliet.Na '
sKoningsdoodwerdhj
t
loorden Koning benoemd t0trjksbestuurder stadhouder-generaal des Rjks en oorloogde
in tjden,wanneer hj zelf- de Koning- in 1644- 1646 tegen de Nederlanden.In de
door ziekte verhinderd werd het bewind te oorlogen der Frondevoegdehj zich in 1648
voeren. D00r het verhoogen van drukkende

belastingen, wier Ontvangst hj in weelde
verkwistte, wekte hj den wrevel van het
volk, dat zich onder de banier schaarde van
Jan > 4 Bœtrgondië,diepersoonljk doorLodeî
r'
jk beleedigd was.Na vruchtelooze pogin-

bj de Ontevredenen,maarleqde 0ok daarbj

eene verregaande wispelturigheldaandendag,

zoodathj zich meermalen methetH0fverzoellde. Toen M azarin in 1652 terugkwam

uit zjne ballingschap, verzamelde Gaston

troepen ten behoevevan den prins van,OPA#J,
gen om t0teene verzoening te geraken,deed waarna hj in 1652 door het Parlement t0t
Jan den hertog 'van Orleans op den 23sten luitenant-generaaldes Konings werdbenoemd.
November 1407 teParjs vermoorden.Uithet Toen echter de Koning en M azarin hetgezag
huweljk van laatstgenoemde met Yalentine weder in handen hadden, w erd de Hertog
nan X illl'zwaren 5 zonen en 3 dochtersge- naar zjn kasteel te Blois verbannen, waar

boren.Daarenboven had hj een onwettigen hj den zdenFebruarj 1660 overleed.Uitzjn
zoon, den graaf ran .Dfxlt)i:, 00k B astaard eerste huweljk liet hj 3 dochters achter,
rJ> Orleans genaam d,die de stam vaderw erd en zjneéénigedochteruithettweedehuweljk
van het geslacht Danois :zlLongneville.Zjn W aS Anna A tzritxLogtLza,hertogin ran M ontoudste zoon Karel,graafvanX4CZ-t//ISIJZZI:,derde pensier.

hertog van OrlJ/
3.
9, geboren te Parjs den
Nu verleendeLodewj;kXIV hetvrjgevallen
26sten Mei 1391,trad eerst in hethuweljk hertogdom Orleans aan zjn éénigen broeder

met Isabella,de weduwe van m ehard 11 van
Engeland,en daarna met de dochtervan den

Pltiléppe, te voren hertog nan zsp'os en geboren te St. Germain den zlsten September

graaf nan Armagnae.Hj plaatste zich aan 1640.Hj werd de stamvadervan hetthans
het hoofd van de adelljke partj derArma- n0g bloejend geslacht van Orleans.Hj vergsccd,om den dood vanzjn vadertewreken, kreeg durenboven de hertogdommen Valois
maar noodzaakte daardoor tevens den hertog en Chartres, de heerljkhei
d Montarqis, en
nan ./ottrgosdil t0teen verbond metEngeland. later00khethertogdom Nemoursenelndeljk
In den slag van Azincourt(1415)kwam h/ Montpensier. Zjne opvoeding werd verwaarin Engelsche gevangenschap en herkreeg eerst loosd en hj gaf zich reeds vroeg over aan
na verloop van 25jarenzjnevrjheid.Daarna eene losbandige levenswjs.In 1661 trad hj
trouwde hj met MarLa ran C!:(/'
,eenenicht in het huweljk metSenriëtteecl Engeland,
van den hertog ran .& vr#pp#ï:,en overleed doch die verbindtenis was nietgelukkig,en
in 1465.Hj heeft gedichten nagelaten, die toen zjin 1670 plotseljkoverleed,vermoedde
bj herhaling - het laatst in 1875 - zjn men,dat zj door haren gemaal vergiftigd
uitgegeven.- Zjn zoon Lodewi;k,uit het was.In 1671 huwdr hj op nieuw en wél
derdehuweljk)beklom alsLodewqkXIIden met Qe manhafte El%zabetlö G rloffe,prinse:
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vam, de Tfllz. In 1672 nam hj deel aan
verschillende veldtogten in de Nederlanden
en behaalde in 1677 bj Mont Cassel eene
overw inning op den pri
ns van Oranje.Zjn
najverige broeder riep hem daarop terug,
waarna hj zich wjddeaan deverstroojingen
van het Hoqeven,en den 9den Junj 1701
overleed.- Zjn zoon PhilippefT,geboren

en 1zoongeboren,t
erwjldegravind'Argenton
hem 3 klnderen schonk , van welke echter

slechts één gewettigd werd,nameljk Jean

TACJY':,chevalier d'Oruann, die a1s grootprior van Frankrjk overleed.- Philippe11
werd opgevolgd doorzjn zoon Lodewvk,geboren te Versailles den 4den Augustus 1703.

Dezetrad in hethuweljkmetAwqgtstaX crilj

op St. Cloud den 4den Augustus 1674 en te prinses van .PJ&>,en overleed den 4den Fevoren hertog ran CFzcrfrey',volgdehem op en bruarj 1752.- Op hem volgde zjn zoon

toonde, schoon n0g Jong van Jaren,bj de LodewUkTAilèd,geboren den 12denMei1725
belegering van Bergen en in den slag van en aanvankeljk hertog van G crfre#.Deze
Steenkerken en dien van Neerwinden veel wjddezieh aan dekrjgsdienst,nam in1742beleid en moed,zoodatde Koning hem naar 1744 deelaan den 00rl0g in de Nederlanden,
het H0f ontbood, waar hj zich aan teugel- en Tierd in 1744 luitenant-generaal! en later
looze uitspattingen overgaf.IndenSpaanschen gouverneur van Dauphiné.Na den d00d van
Successie-oorlog verkreeg hj in 1706het0p- zjne gemalin, prinses Louïse Xelrlfld &
perbevelin Italië,waar hj in den slag bj Boqrbon-conti(1759)vestigde hj zich op een
Turjn hetonderspitmoestdelven voorprins landgoedteBaynolet,onderscheiddezichd00r
Egeniu.In 1707streed hj in Spanje,bragt onbekrompenheld van denkbeelden en door
er de provinciën Valenda en Aragon t0t 0n- weldadigheid, trad in 1773 in het huweljk
derw erping,drong inCataloniëdoorenm aakte m et m adam e de av/pfe.v.:oy, en overleed den
zich stormenderhand meester van Lerida.In 18den November 1785.- Zjn zoon Louo
1708 veroverde hj Denia en Alicante,nood- Z'AWF,: Joseph, geboren te St. Cloud den
zaakte Tortona t0t eene capitulatie en hield 13den April 1747,ontving eerst den titelvan
zjn intogt in Madrid.Hj meendeaanspraak hertog van avolfydlàer, en in 1762 dien
te hebben op den Spaanschen troon en vatte van hertog van Ollrfr-.Hj onderscheidde

het voornemen op dien te veroveren.Zoodra zich dgor een innemend voorkomen, maar
dit echter bekend werd te Versailles, wilde tevens dûor verregaande losbandigheid. In
l/dewnk hem aanklagenwegenshoogverraad, 1778 streed hj dapper in den zeeslag van
doch werd daarvan teruggehouden door den Ouessant zonder daardoor de doorhem verhertog nan .
#/f
zr.
p ld1.Toenechterkortdaarna langde waardigheid van admiraalteerlangen.

niet lang na elkander deD0lfJn,dehertog Nu kwam hj in verzet tegen het H0f,

en de hertogin ran W0vr#ol#iF en hun oudste werd bj het uitbarsten derGroote Omwenzoon! de hertog çan Wrdfcuçpd, overleden , teling t0t afgevaardigde gekozen, schaarde

terwjlde troonopvolger(laterLodewqkXF),
deachterkleinzoon vanLodewnkXIV entoen
eerst 2 Jaar oud, ziek werd, besehuldigde
hetalgemeengeruchtPhil+pe,diezichgaarne
met scheikundige yroeven bezig hield, van
de misdaadvanverglftiging.Datgeruchtkwam
echterallengstotzwjgen,en Lodewl
jkXIV
benoemdehem inzjn testamentt0tvoorzitter
van hetregentscbap.Na 'sKoningsdood deed
hj zich a1sbegiftigdmethetvollekoninkljke
gezag dqorhetParlementhuldigen,wjzigde
het rege'ringsbeleid, beroofde de Jezuïeten
van hunne magt, ontsloeg een gedeelte van

het leger en delgdeeen aanzienljk deelder
schulden van den Staat. Met betrekking t0t
de buitenlandsche staatkundeknooptehj inniger bdrekkingen aan metEngeland en verzette zich tegen de veroveringspolitiek van
SpanjeonderAlbsvonL.Niettemln begunstigde
hj den verderfeljken actiënhandelengafmet
zjn voormaligen leermeester,den zedeloozen

zich aan de zjde van den derden stand
en ondersteunde in Julj 1789 te Parjs den
opstand met geld, omdat hj heimeljk het

voornem en koesterde, zich door m iddel der
revolutie meester te maken van den troon.

Het Hoflegde hem ten laste,dat hj het oproer der vrouwen te Parjs den 5den en 6den
October' veroorzaakt had, zoodat men hem
onder het voorwendsel eener diplom atieke
zending naarEngeland deed trekken,vanw aar

hj in 1790,na zjnevrjspraak,terugkeerde,
om op nieuw aan deuitvoering van zjnplan
te werken.Nadat eene poging t0t verzoening

schipbreuk peleden had op hetwantrouwen
van Lodewbk XV1 en van het H0f,wierp

hj zich indearmen deromwentelingsmannen,
werd lid van declub derJacobjnen,noemde
zich Phili
ppe 2#cRfJ, werd door de stad
Parjs tegeljk met Danton, Robespierre en
anderen afgevaardigde naar de Nationale C0n-

ventie en voegde zich bj deBergpartj.T0t

kardinaal Dwbois, aan het H0f en het land schrik van zjne eigene medestanders stemde
hetvoorbeeld eenerschaamtelooze verdorven- hj in 1793vöördendood vanLodewnkXVI.
heid. Om zich van den last der regéring te Nu echter werd hj,alsverdathtvanpogingen
ontslun,deedhj denKoning reedsden15den om zich van hetKoninkljk gezag meesterte
Februarj 1723 kroonen en legde hetregent- maken, in hechtenis genomen,doorde revo-

schap neder. Toch liet hj na den dood van lutionaire regtbank! in weerwil van zjne

Dwbois zich overhalen,om in plaats van de- uitstekende verdediglng,ter dood veroordeeld
zen als eerste minister op te treden, maar en den 6den November 1798 geguillotineerd.

hj overleed reeds den 2den December 1723. Zjne gemalin, Louzse X lrïe Adelaide de
Uitzjn huweli
jk metmademoiselledeWJ/I, Wof
zrlt
pzl, eene dochter van den hertoq ran
eene onwettige dochter van Lodewl
jk XIV zvlf/zgrre,wasin 1792 van hem geschelden,
en madame de X/lf-wlp,waren,6 dochters mMr werd in 1794 desgeljksin den kerker
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daar onderscheidehe orléanisten en 00k de
hertog van Af
xp3cle en de prins van Jbileil?
e
afgevaardigd werden naar de Nationale Vergadering. Geen der leden van dat geslacht
had echter de geestkracht,om zich in die dagen van rampspoed metde redding vanFrankLo
d
e
wq
k
TMJ
Y.
:
n
a
n
Or
l
e
a
n
s
ve
r
l
o
o
r
d
e
n
troon in 1848 en Overleed op Claremontin rjk te belasten.In 1876 werd hetstoFeljk
Engelandden 26sten1850.ZjnegemalinM aria Overschot der in ballingschap overledenen van
Amalia, prinses ran zhcilil, schonk hem 8 Claremont naar Dreux in Frankrjk overgekinderen, van welke de oudste zoon,Ferdi- bragt. Daar voorts sommige leden van dat
ocs#,geboren te Palermo den 3den 8eptember geslacht zich in de armen wierpen der cleri1810,den titelontvingvanhertogvan O/zcrfr-. calen en de Graaf van Parjs eene overeengeworpen, en herkreeg eerst in 1795 hare

vrjheid en in 1797 haarvermogen.Zj overleed te Parjs den 23sten Junj 1821.Hun
zoon,Lodewjk T/zilè.
v (zie onderLodewqk)
werdlaterKoning van Frankrjk.

Na de restauratie der Bowrbons vertrok hj komst m et den graaf van Chambord w ilde
met zjne Ouders naar Parjs,bezochterde sluiten over de troonsopvolging, is hun uitopenbare inrigtingen van onderwjsen werd zigt op de Kroon allengs zo0 goed a1s verin 1824 kolonel van een regiment hussaren. nietigd.
Na de troonsbeklimming zjnsvaderswerdhj Orlers (Jan), een verdiensteljk Nederhertog ran Orleans en kroonprinsvan Frank- landsch geschiedschrjver,geboren teLeiden
rjk.In 1831 en 1832woondehj deexpeditie omstreeks hetJaar 1580,was een bloedverbj in België,in 1835-1840 die in Algprië, want van den beroemden Jan ran Splfen
jverde daarna voor de verbetering van het schepen en burgemeester van zjne geboorteleger,doch overleed den 13denJulj 1849ten stad.Tevoren hadhj ereen boekhandel.Hj
gevolgevan een mislukten sprong uitzjn rj overleed den loden Augustus 1646.Van zjne
tuig.ZjnegemalinHelena,prinsesranM eek- geschriften vermelden wj: rDer Nassauschen
de?Cùf4roez
gcAz
l
tzri;l,schonk hem Lodewl
jk .
2Vzi- Laurencrans ofte beschryvinghe en afbeellips, graaf van .
PJrï#,geboren den 24sten dinghe van alle de overwinningen, s0o te
Augustt
ls 1839 en na den dood zjnsvaders water a1s te lande, die G0d Almachtighe de
t0t1848devermoedeljke erfgenaam vanden Edelen Hoogmogenden H.H.Staeten der Vertropn,en Robert, hertog van Olt
vfre.
v,gebo- eenighde Nederlanden verleendheeft,doorhet
ren den 9den November 1840.De eerste,se- wys en kloek beleydtdeshooghgeborenVorste
dert 1864 gehuwd meteene dochtervan zjn Maurits van Nassau,uitgegeven t0teeuwige
00m ,den hertog van A t
llfpe
lq
der,heeftsedert gedachtenis (1610)''
10ok in 'tFransch ver. z
6 Februarj 1869 een zoon, prinsLo%is.
PM- taald en later onder een anderen titel herlippe J?pùerf,en is,zonderdentitelvanhertog drukt, - pGeslachtsboom der Graven van

tFranych en Latjn
van Oeleans te voeren, het hoofd van zjn Nassau enz.(1616)'',in '
geslacht,terwjl zjn broedergehuwd ismet vertaald,- enpBeschryvinghederstadLeyden
eene dochter van den prins ran Jbizlrïlld.De enz.(1614;4dedrlk,1781)'
'.
graafran Tlrzl
/.
:werd metzjn broederopge- Orley (Barend van),een beroemd Nedervoed te Eisenach en nam daarna in hetleger landsch schilder, geboren tusschen 1488 en
der Unie deelaan den Amerikaanschen O0r- 1490 te Brussel,vertrok in 1508 naar Italië
l0g1waaroverhjeendegeljkwerk:pllistoire en oefende zich hier onder de leiding van

dela guerrecivileenAmerique(1875,3dlnl'' Rafaël.Na zjn terugkeerte Brusselwashj
in hetliehtdeedverschjnen.Hjwoondevoorts van 1518 t0t1527 hofschilderderlandvoogdes
tot 1871 in Engeland en daarna weder in M argareth,
a'
t
ht
zzz Oostenrj;k en sedert 1532van
Ia van Aèz
wt
vï/e.Hj overleed teBrussel
Frankrjk. De overige zonen van Lodewl
jk Mar'
TAiJ@.
çzjn:dehertog ran Xdzzlof
zr,
g,deprins den 6den Januarj 1541.Aanvankeljk schilran Joïzlrilld,de hertog ran zfz-cldendeher- derde hj in den trantvan Qldntgn*J.
ç,
::
f
/#,
t0g van M ontpenséer (zie onderdie namen). maax veranderde van rigting na zjne reis.
Na de Restalzratie van 1814 herkreeg Lo- Dit w as echter volgens het oordeel van desAf
mï/à Pltilips de niet onaanzienljke over- kundigen geene verbetering, daar hj het
bljfselen zjnerfamiliegoederen.Deze werden meesterschap niethadkunnenverkrjgen over
eerst den 22sten Januarj 1852verbeurd ver- de schoonheid der Italiaansche vorm en, en
klaard,doorLodewj;k Napoleon,den toenma- tevens in zjn coloriet den Nederlander niet
ligen president der Fransche Republiek.D00r kon verloochenen.Toch onderscheidthj zich
den invloed Van dezen werd een besluit ge- dooreen ;Jn gevoel.Men vindtzjne doeken
nomen, dat de familie Orleans in Frankrjk in België,Engeland en Duitschland.
geenerleieigendom mogtbezitten.Hetaanbod
Orlow ofOrlofisdenaam vaneenadelljk
der prinsen ran Orleans in 1870, om tegen Russischgeslacht,datzjnoorsprongaQeidtvan
Duitschland te strjden, werd zoowel door Rwrik; doch volgens de geschiedenis was de
het Keizerrjk a1s door de Republiek van stamvadereeneenvoudigestrelitz,lwanOrlozp,
de hand gew ezen. Na het sluiten van den die op bevel van Peter de Groote ter d00d
vrede werd hetverbanningsbesluitechter 0p- z0u gebragtworden,maardaarbj zulk eene
geheven, alsmede de confscatie hunnergoe- koelbloedigheid aan den dag legde, dat de
deren,zoodatzj deze,voor zooverzj nog Czaar hem genade schonk en latert0toëcier
beschikbaarwaren,terugerlankden.Dewaarde benoemde.Van de leden van ditgeslachtverdier goederen werd geschat op 60 millioen melden wj:
francs. Voorts waren de'uitzigten van de faGrkxf/Orlow,geboren den 17den October
milie œ leans op den troon niet ongunstig, 1734. Hj was een kleinzoon van bovenge-
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noemden strel
itz en 0en Z00n Van Grigori
j denis en letterkunde,was lid der Académiën
Orlowj %ouverneur van Nowgorod W el
iki. te Petersburg en Napels,en overleed te Pe-

Hj zag zlch metzjne overigetweebroeders
bj het korps kadetten geplaatst,daarna bj
een regimentdergardeen werdadjudantvan
graaf h'
oewalow, bevelhebber der artillerie.
In den Zevenlarigen 00rl0g bragthj denge-

tersburg den 4den Julj 1826.Van zjne geschriften vermelden wj: pMémoires historiques,politiques et littérairesde Naples(2de
druk,1825,5 d1n)',- pHistoiredesartsen

4en valvan Peter1II bevorderde.Hj werd
nu niet, zooalshj verwachthad,de gemaal
derKeizerin,docb za4 zichrjkelgk beloond
en benoemd t0tveldtulgmeester-generaal.Hj
stelde zich dan 00k met de betrekking van
gunsteling te vreden.Reedsin 1762washj
met zjnebroedersin den gravenstand opgenomen,en Josepk 11 verhiefhem in 1772 t0t
vorstvan hetDuitscherjk.AlsRussisch gezant op het vredescongrès te Foksjaniverwierfhj,wegenszjneaanmatigingtegenover
de Turken,slechts weinig voordeelvoorRusland.Bj hetberigt,datCatharénaharegunst
geschonkenhadaan Pot- kin,sneldehjnaar
Petersburg, maar ontving op dien togt het
bevelom zich naar zjn kasteelGatsl
-lnate
begeven.lntusschen overlaadde de Keizerin
hem n0g altjd metmildegaven en gafhem

den 8stenOctober1788.Hjonderscheiddezich
in den 00rl0g tegenFrankrjk,werd adjudant
van grootvorst Conntantl
jn,daarna kolonelen

Italie(1822,4dln)'';- en pvoyagedansune

vangen genomen gru fvon Sc/zz
l
neril naar Pe- partiede la France(1824,3 d1n)''.
Aleœl Fdprpéft
p' Orlow, een onwettigen
tersburg; hier verhief keizerin Catkarina 11
hem t0t haren gunsteling,zoodathj jverig zoon van bovenvermelden Ikdor en geboren

toen kommandant van hetgarde-regiment te
paard. Op den 26sten December 1826, droeg

zjne tegenwoordigheid van geestnietweinig
bj t0thetdempen vanden opstanddergarde,
zoodathj in den gravenstand opgenomen en
t0t adjudant-generaal benoemd werd en zieh
weldra geplaatst zag aan het hoofd eener
divisiekavallerie,waarmedehj zich in 1828
in den oo1'log tegen deTurken onderscheidde.
Nadathj den Vredevan Adrianopelgesloten
had,vertrok hjalsbuitengewoon gezantnaar
Constantinopel.In 1833 verscheen hj als be-

velhebber der in de Bosporusaan walgestapte
Russische troepen op nieuw te Constantinopel
en noodzaakte den Sultan, het verdrag van
kort daarna het marmeren paleis te Peters- Hoenkiarskelessiteondedeekenen.Kortdaarna

burg in eiyendom. Orlow bevond zich nu werd hj generaal der kavallerie en 1idvan
veelal op rels ofte Moskou,en trad vervol- den Rjksraad)en in 1844 verkreeghj het
gens in hd huweljk met zjne nicht,doch opperbeveloverhetkorpsqensdarmesen het
beheer over degeheimepollcie.Nuvergezelde
overleed te Moskou in eentoestandvankrank-

zinnigheid den 24stenApril 1783.Uit zjne hj keizerNieolaasopalzjnereizen,bjv.in
betrekking met Catltarina sproot bet n0g 1853 naar Olmiitz en Berljn.Zjne zending
bloejend geslachtdergraven van Bobrinsk#.
' naar W eenen in 1854, om den steun van
AQœli Orlow , een broeder van den voor- oostenrjk voor de Russische staatkunde te
gaande en geboren in 1737.Hj onderseheidde verwerven, was vruehteloos. Op het vredeszich door een reusachtig ligchaa:a en door congréste Parjs in 1856washjalsRussisch
ongemeene kracht en volbragt bj de troon- gevolmagtigde met goed qevolg werkzaam.
om wenteling van 1762 eene vemetele taak, KortdaarnawerdhjvoorzlttervandenRjksdaar hj Qatltarina 11uitPeterhofhaaldeen raad en van het ministérie,zag zich in den
t0t Keizerin uitriep,en eigenhandig Pder III vorstenstand opgenom en, en overleed te Peverworgde,zoodat hj t0tluitenant-generaal, tersburg den Qlsten M ei 1861.
voorts t0t kamerheer enz.benoemd werd.In
PrinsNikolaiAl
eœewLtsjOrbf
zl,eenigenzoon
1768ontving hj eeneaanstellingt0tadmiraal van den voorgaande.Hj trad in krjgsdienst,

der Russische vloot, en zjne schitterende verloorin 1854 bj debelegeringvan Silistria
overwinning bij Tsjesme (5 Julj 1770) be- een oog en een arm , werd in 1860 gezantte
zorgde hem den bjnaam van Ts
jesmenèu. Brussel, in 1870 te W eenen, en is sedert
Daarna werd hjgeneraalenchefenverkreeg 1872 gezantte Parjs.Hj leverde eene pGeMnzienljke goederen. Paul I wreekte zich schiedenis van den Pruissischen Oorlog van
cp hem en Barjatinskù',de éénigen0g over- 1806 (1856):'.
gebleven moordenaars,daardoor,dat zj bj Orlowskij. Onder dezen n=m vermelhetplegtig afhalenvanhet1jk van PderII1 den wj:
uithetAlexanderNewskj-kloosterdeslippen
AleœanderOrIoY:k#',eenverdiensteljkRusvan hetljkkleed moesten dragen,waarnazj sisch schilder.Hj werd geborenteW arschau
bevelontvingen,om zich op reis te begeven.
Orl- vertrok naar Duitschland en keerde
eerst na den dood van a/anl Z naar Afpskou
terug, waarhj den 5denJanuarj 18090V0rleed. Zjn oudere broederIwan vzerd lid van

in 1777, oefende zich op de Académie van
SchooneKunstentePetersburg,bezochtdu rna

Frankrjk,DuitschlandenItalië,enwasreeds
in 1812 Hofschilderte Petersburg.Zjnestukken zjn van zeerverschillenden aard,maar
den Senaat,- zjn Jongere broeder W ladim/ vooral worden zjne paarden geroemd. Eén
voorzitter der Academie van W etenschappen zjner beste doeken,xGrootvorstConstantjn
te Petersburg,- en zjn broederIkdorlui- en zjn gevolg''voorstellende,bevindtzich in
tenant-generaal.
de Keizerljke Ermitage.Hj overleed tePeGr%orq
j Orlow, een zoon van W ladimLr tersburg den 14den M ei 1832.
Boris Jzt
lcwpz fd
(bovengenoemd)engeboren in 1777.Hj werd
,/ Or
lowskù',een uitstekend
in 1812 senator,hield zich bezig metgeschie- Russisch beeldhouwer,geboren in 1793.Hj
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ontving zjne eersteopleiding aan de Acadê- verval.Van de stad Ormus,dieweleer40000
mievanSchooneKunstentePetersburg,leverde inwonerstelde,zjn slechtseenigebotlwvallen

hetmodéleener kolossale bustevan Alezander overgebleven.
1, vertxok met een Jaargeld van dezen naar
Orm uzd of œ moezd is de laterePerzische
Italië en genpothierhetOnderwjsvanTltor- vorm van den naam der hoogste godheid,

waldsen.Hj heet
'
tprachtige kunstgewrochten welkedoorde beljdersderaloudevolksgods-

in marmer geleverd, en overleed te Peters- di
enstin Irangehuldigdwerd (zie Zoroaster).
burg den 28sten December 1837.
In de pzendavesta'' wordt zj Akoemarazk
Orm onde (Graaf,markies ot'hertog van) en in opschriften Aoeramazda geheeten.In de
vormt den voornaamsten titelvanhetgeslacht natuurgodsdienst der aloude Ariërs van Indië
B%dler, 0en der oudste en aanzienljkste en Iran zoekt men dezen g0d te vergeefs,en
van Ierland. Dit geslacht dagteekent uitde 00k thansn0g ishj in Indiëniettevinden.
12de eeuw, en in 1328 ontving James .Slfl:r Hj iseen ideaalwezen?doorZoroaster verden titel van graaf van Ormonde.T0tzjne kondigd. De Grieken, die hem Oromages of
nakomelingen behooren:
Oromasdesnoemen,kenden àem reedsalsden
James .ffzfldr? vierde graaf ran Ormonde, opyersten g0d der Pt
,rzen,als den uit het
onderH endrik V lord-stadhoudervan Ierland, zulverste licht geboren oorsprong van alles

tevens een dapper krjgsman,die in 1451 goeds en als dell schepper der wereld. Oyoverleed.
schrifien uit Bisoetoen,afkomstig uitden tj-d
u.n f, noemen hem pden grootste
James .
fxfldr,vjfdegraat'ran Ormondeen van Dari'

in 1453 benoemd t0t onderkpning van lerland. der qoden'
'.Deg'
ezaghebbende bron voorde
Hj streed voor Hendrik ITr,maarwerd in kennls van zjn wezen is de rzendavesta''1
1461 in den slag van Towton gevangen ge- inzonderheid lzetoudstagedeelte,vanZoroaster

nomen en den lsten Maartvan datjaaront- of van diens leerlingen afl
tomstig,nameljk
hoofd.
derGâthâ (Liederenl''.Volgensdezeishjde

James Wfzf/dr, eerste hertog ran Ormonde heillge,zegenbrengende geest,die z0n,maan
en geboren te Londen den 19den October1G10. en sterren en den hem el,de aarde,de wateHj werdin 1644 onderkoning van Ierlanden ren! de boomen en de menschen geschapen

bleefeengetrouw aanhangerderk
%tuarts.Hj heeft en onderhoudt. Hj is alwetend, de
deed na de teregtstelling van Karel I eene vriend en beschermer dergoeden,devjand
vrnchtelooze poging om Ierland voorKarel11

der bedriegers en de wreker van hetonregt,

te behouden cn vergezelde dezen in zjnebal- alsmede de uitvinder van goede spreuken om
lingschap.N& de restauratie van 1661 werd de boozegeesten afte weren.Hj verleentop
hj hertog ran Ormondeen nog tweemaal0n- hetgebed der vromen aardschegoederenyvolderkoning van lerland.Hj overleeddenzlsten kom enheid 0n onstertbljkheid of een lang
leven. Hi
Julj 1688.
j is de bron van goede gedachten,
James Wlfldr, hertog nan Ormonde, een woorden en werken.Zjn tegenstanderisAnkleinzoon van den voorgaande. Hj koos bj rppzcipyosf,de latere Altriman.Tusschen hem
deomwentelingvan1689dezjdevan W illem en Ahoemarazda moetde mensch kiezen,doch

II1 en werd in 1702 ondorkoning vanIerland. over het geheelbekleedteerstgenoemde eene
In 1711volgdehj M arlborouyltop aIsopper. ondergeschikte plaat: en komt eerst in de
bevelhebber der Engelsche landmagt, maar latere gedeelten der pzendavesta''meeropden
kon in die betrekking w einig ten uitvoer voorgrond.
brengen. Toen in 1715,na de troonsbeklimOrmwzd wordt in de latere godsdienstleer
m ing van Georg 1,de W higsde teugels van voorgesteld als de schepper van alle andere
het bewind in handen namen, werd hj be- goden, inzonderheid van de6 Amqjaspandn,
schuldird van hoogverraad en bjverstel
tvan die in den hemel naasthem gezeteld zjn.
zjne tltels en waardigheden beroofd. Htj O0k de schepping van dewereld,inzonderheid
8chaarde zich daarna Onder de banier van van de 16 landschappen van Oost-lran,wordt
den Pretendent en overleed in 1745 in bal- aan hem toegekend,en men vindtervele gelingschap.In 1791 w erd hetoverhem gevelde sprekken medegedeeld, door hem met zjn
Fonnis vernietigd, en John ./vfldr, uit eene profeet Zoroaster gehouden over verschillende

zjljn gesproten, tot graaf van Ormondebe- onderwerpen van geloofs-en zedeleer.Hj is
noemd.In 1825 verkreeg ditgeslachtdentitel intusschen een ideale en ljdeljke godinvervan m arkiesran Or-pzlA ,enllettegenwoordig geljking met de krachtige oude natlmrgoden,
hoofd dezer familie is JamesEdward Yillicpl zooals Mitl
tra. Alleen zjn'strjd met den
Tlteobald Wlfldr,markies van Ormonde,gebo- boozen geestjwelke3000Jaaraanhouden en
ren den 5den October 1844.
met diens nederlaag eindigen zal, wordt in
Orm us of Sormlu is de naam van een breede trekken beschreven.W jderskpmthj
rotsachtig eiland in deevenzoo genoemdezeeengte, die de Perzische Golf verbindt met
den Indischen Oceaan. Het behoort aan den
Imam van Maskate. ligt tegenover Bender
Abassi, was van 1515 tot 1622 in hetbezit
van de Portugézen en behoorde in die dagen

vopra1sregterover de dooden,die de zielen
der afgestorvenen ondervraagt over hunnen

wandelen hen bj een bevredigendantwoord
uitnoodigt,om hetParadjsmethem tedeelen.

Naauw keuriger vindtmen hem beschreven in
de Pehlewi-litteratuur uitden tjd der Sassat0tde belangrjkste handelsplaatsen derAzia- niden, en vooralin de monotheïstische godstisehe zeeën. Nadat dit eiland door Abbas de dienstleer derhedendaagsche Parsen.
Groote veroverd was, kwam het allengs in
Ornaat, een wooxd,hetwelk in hetalgeXI.
26
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meen een sieraad aanduidt, is meer bepaald
de naam van hetambtsgewaaddergeestelp
-ken.
Het ornaatis in de R.Katholieke Kerk verschillend voor de onderscbeidene rangen dier

zich daarboven verhiefen d00rhetaanwenden
van meetkundige fguren eene eigenaardige

wjzevan versiering ontwikkélde.Derenaissance keerde t0t de Grieksch-Romeinsche 0r-

geesteljken.BjsommigeProtestantse,
heKerk- namententerug,maarvervielt0thetoverladene,
genootschappen is het voorgeschreven, doch

plompe:t0thetrococo.Vooralin den laatsfen

dan 00k voor allen geljk,- bj andereis tjd heeft men zich moeite gegeven,om de
daaromtrent weinig of niets bepaald,zoodat ornamentiek uit de vroegere tjdperken der
gewoonte of willekeur er over hetambtsge- kunstduideljk voortestellen.
waad beslissen.
Orne (De),eene rivierinhetnoordenvan
Ornam ent beteekent een versierend bj- Frankrtjk,ontstaatop de heuvelsderPerchej

werk aan gewrochten van 'smenscben kunst- ten oosten van Séez,inhetdepaxtementOrnej
vaardigheid,inzonderheid aan voortbrengselen stroomtnoordwestwaartsdoorhetdepartement,
derbouwkunst .
en der kunstnjverheid.Dit dan noordwaarts door het departement Ca1bjwerk is geenszins iets willekeurigs,maar vados,een derschoonstedalenvanNormandië
staat in het naauwste verband met den aard vormend, is van Caen af door een kanaal
en de strekking van het te versieren voor- bevaarbaar gemaakten stortna een l00p van
werp, - althaus met bepaalde gedeelten 158Ned.mjlzichuitinhetlfanaalLaManche.
daarvan. Het ornament trotlwens moet niet
Het evenzoo genoem de departem ent, ont-

alleen dienent0tverfraajing,maartevens om staan uiteen gedeelte vanheteigenljkeN0rhet doelen de beteekenisaan te wjzen van mandië! uit het hertogdom Alençon en het
hetversierde voorwery:hetmoetdaarvan de noordeljk gedeeltevanhetlandschapPerche,

tectonische en aesthetlsche ftlnptie aanduiden, grenst aan de volgendedepartementen:in het
bjv.of een al'chitectonisch deeldraagtof noorden aan Calvados, in het noordoosten
gedragen wordt, ofhet omsluitend ofkroon- aan Eure, in het Oosten aan Eure et Loir,
vormend is enz. Daarom moet men den voet in hetzuiden aan Sarthe en Mayenneeninhet

eener vaas andersversieren dan zjn buik of westen aan Manche en telt0j bjna 111 D
zjn dekselenz.Deornamenten moeten,even- geogr.mjl omstreeks 400000 inwoners.Het

als de voortbrenqselen dernatuur,organisch land vormt eene hoogvlakte, waarover van
gevormd wezen,lnhetnaauwsteverbandstaan het oosteu naar hetwesten eene heuvelketen
m et het versierde voorwerp,en naast den al- voortschrjdt (Coll
inesdePerche),welke het
stroomgebied van de Loire scheidt van dat
gemeenen vorm eeneondergeschikte plaatsbe-

kleeden.De vormen van hetornamentiek zjn
gedeelteljk ontleend aan hetplanten-en dierenrjk en gedeelteljk een spelvan ljnen,
maar dikwjls vindt men deze drie vormen

van La Manche. Haar hoogste punt verheft
zich 41; Ned. el boven de oppervlakte der

Helleensche kunstonjleende harevoorbeelden

200000stuks),methunnevoortbrengselen(boter

zeeen zj zendtnaarbeidezjdentakken uit.
Devoornaamsterivieren zjner:deEuremet

met elkander vermengd.De Ornamenten kun- de Iton en de Rille m et de Charenton,die
nen in teekening één-ofveelkleurig zjn;zj zich in de Seine,- de Toucques,D ives en
kunnen ook relief
's en volle fguren w ezen.- Orne,die zich in hetKanaal,- endeSarthe
Eent, afzonderljke soort is hetplatte orna- met de Huisne en de Mayenne m et de Vament, tot versiering van vlakken dienende, renne,die zich in de Loire uitstorten.Eenige
alzoo van gew even stolen,vloeren,wanden kleine, ronde meren beschouw t m en er a1s
enz.Hetheeftgeen ander doeldan hetplatte kraters van uitgedoofde vulcanen.De bodem
vlak als zoodanig levendig en aangenaam te is er in het algemeen vruchtbaar,dgch de
m aken voor het 0og en m ag dtls geene voor- landbouw bevindt er zich op een lagen trap.
werpen der nattlur ofreliéfs nabootsen.Orna- M en heeft er 338662 Ned.bunder bouwland,
m enten ktlnnen gem aakt worden vanelkestof, 181205 Ned. bunder hooiland, 62810 Ned.
doch steeds moet m en rekening houden m et bunder bosch en 16275 Ned.bunder heide en
deze.Een reliéf-ornament in steen moetalzoo w eideland. Men verbouw t er tarw e, haver,
y
eheelietsanders zjndan zulk eenornament gerst, boekweit, aardappels, peulvrnchten,
ln hout, en een ornament op porselein moet suikerwortel
s,rapen,hennep,vlas,qroenten
anders behandeld worden dan een op brons. en veel ooft, dit laatste t0t bereidlng van
De geschiedenis der ornamentiek is merk- cider. De wjnstok levert er geene goede
w aardig en staatm et de algem eene kunstge- vruchten.Tn de bosschen zjn vele wolven
schiedenis in hetnaauwste verband.De een- en vossen, herten en. reeën,wildezwjnen,
voudigste ornamenten vindt men op gereed- hazen en konjnen.VoortreFeljkeweiden beschappenuithetbronzentjdperkenopgeweven vorderen er de veeteelt;men heefteruitmunstoFen van weinig ontwikkelde volken. De tendepaarden(67409stuks)en runderen(bjna
aan de Aziatische, maar behandelde ze naar en kaas),alsmede zwjnenen ganzen.00k de
de regelen derkunsten schiep eenegestrenge visscherj en de bjenteeltleveren ervoordeeornamentiek ofeene leer van de aanwending len op,en hetrjk der delfstofen geeftjzer,
der versierselen. Op de latere Grieksche en graniet, zeer zuiver kwarts (diamanten van

Byzantjnsche ornamenten werd de Arabische Alençon),marmeren kalksteen.De njverheid
omvat er het winnen van jzer,koperenmesoorspronkeljke, fantastische bestanddeelen. sing,hetvervaardigen van glas,papier,kaarEene spruitderGrieksch-Romeinscheornamen- sen,handschoenen,voorwerpen van hoorn en
tiek isdeRomaansche,terwjldeoud-Duitsche been)hetspinnen en weven van katoen,henversiering gebouw d, onder toevoeging van
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nep en vlas,het verwen,hetbleeken en den
tuinbouw.De weleer beroemde vervaardiging

sehrjdtvoorwaartsineenenoordeljkerigting,
totdat haar benedenloop bj Antiochia zich
Van kant (
pointe d'Alençon) heeftnagenoeg westwaarts wendtnaardeMiddellandscheZee.
geheel opgehouden. De handelmetde voort- Boven Antiochïa ontvangt zj de Karasoe,
brengselen Van den bodem 0n met die der
njverheid is 0r van veel belang, en onderscheidene spoorwegen bevorderen erhetverkeer.Men heeft er één lycéum ,3 colléges en
6 middelbare scholen.Het departementis in
4 arrondissementen verdeeld en heeftAlençon
t0thoofdstad.

Ornithologie of vogelkwnde, zie Onder

Dierenrqk.
Ornithopus L.(Vogelpootje)isdenaam

van een plantengeslaeht uit de familie der
Vlinderbloemigen.Het omvatwolligekruiden,

welke in Midden-en Zuid-Europa groejen,
met onparig gevinde bladeren,kleine,witte

ofroode bloemen,in hoofdjesofschermenge-

uithet Meervan Akdenizkomende.Haarda1
is op vele plaatsen bebouwd en onderscheidt
zieh,vooralwathetlaagste gedeelte betreft,

doorschilderachtirelandschappenen eensierlt
jken plantengroel.Zj is237 Ned.mjllang
en bj Antiochia ongeveer60 Ned.elbreed.
Orosius(Paulus),eenRomeinsch geschiedschrjver uit de 5deeeuw na Chr., wasafkomstig uit Spanje,w=r hj omstreekshet
jaar 390 het levenslicht aanschouwde.Hj
werd aangesteld alspresb/terbj deChristenen en schreef0gaansporlngvan Awgnstznw.
g,
bj wien hj gerulmentjdteHippo vertoefde,
een boek ter wederlegginq van de bewering
der Heidenen? dat de Chrlstenen de oorzaak
waren derkwjningvan hetRomeinscherjk.

plaatst, en evenals vogelteenen uitelkander
stM nde, gelede petllen.Van de soorten noe. In dat boek,getiteld:pHistoriarum libriVII

men wt'
l: 0.q
:gfirl.
:Bros.meteen stengel adversuspaganos''schetsthj dewerkenvan

ter hoogte van 45 Ned.duim , veelparig ge- Lirins, Tacitus, Jwstinusj S-tonin.
n, Eutro-

vinde bladeren,veelbloemigebloemhoofdjes, .pl,
ven eene Latjnschevertalingderkroniek

paarse bloemen en peulen terlengtevan 21/c van Etbsebins als bronnen gebruikend, met
Ned.duim ; deze plant groeit aan de Middel- geringe kennis van zaken, maar metverrelandsche Zee en inzonderheid in Portugalen gaande overdrjving de misdaden en uitspatwordt er a1svoederplantgebruikt.In 0nsVa- tingen der Heidenen van de Schepping der
derland vindt men 0.perpusillus L.met ge- W ereld t0taan hetjaar410naChr.Debeste
vinde,zachtharigebladeren,hoofdjesvormende uitgave van dat geschrift is die van Kavrbloemen en nagenoeg rolronde,gekromdepeu- kamp (Lei
den, 1738; 2de druk 1876). Van
len; dit gewas groeit er op drooge zand- Orosius bestaat 0ok n0g eene verhandeling
gronden.
over de vrjheid van 'smenschen wil.Zjn
Orobanche, zie Bremraap.
sterfjaarisOnbekend.
Orobus is de naam van een plantengeOrpheus, een Grieksch dichter uit het

slacht uit de familie der Vlinderbloemipen. mythische tjdperk,dietevensvoorden verHet onderscheidt zich door een s-spletlgen tegenwoordi
ger qehouden wordteenerafzonkelk,waarvan de2bovenstesliqpendekortste derljke,inThraclëgevestigdedichterenschool,
was
vol
ge
ns
de sage een zoon van Apollo en
zjn,door een slank,ljnvormlg stjltje,dat
ruig is aan den t0p,en door eene langwer- vandemuze Cal
liopêen ontvinq metRêraelh
pige,nagenoeg rolronde,veelzadige peul.De (Hé<ctlles) en Tl
tamyris onderrlgtvan Linns
bladeren bestaan m eestal uitvele paren van in dedichtkunst.Deoorspronkeljkezetelder
blaadles en loopen uit in een regt en kort sagen, die op hem betrekking hebben,was
klawier. In ons Vaderland vindt men:den Pierië met de aloude bronnen der M uzen en

knolli
gen ortâll.
v(O.tuberosus L.
)metgevinde hetHebrondal in Thraeië.De magtvan zjn
bladeren m et 3 of4 paren lancetvorm ige,van

gezang, begeleid door de zevensnarige lier,

onder bleek-zeegroene blaadjes, - en den waszo0 qro0t,dathjzelfsboomen enrotsen
zwarten oroùld (O.nigerZ.),meteen getakten, in bew eglng brengen en de wildste dieren
kantigen stengel en gevinde bladeren m et 4 temmen kon. 'roen hj zjne echtgenoote,de
tot 6 paareironde blaadjes.De bloemen staan nymfEnrldice,door den beeteener slangverten getale van4t0t8opdenzelfdenbloem steel. loren had,deedhjbergenen dalenvan zjne
Orographie beteekentde beschrjvingder klaagtoonenweêrgalmen,daaldeeindeljknaar
gebergten in hunne uitw endige vormen en

beneden in den Hades, om de z0o diep be-

groepen,en orograpltisaekaarten zjn zooda- treurde vrouw terug te halen en roerde door
nige, waarop in de eerste plaats de bergen zjn gezang en snarenspelhethlrtvan Peren bergketensmetalhunne vertakkingen ge- d/wAope, zoodat deze aan Eurr
%doe veroorteekendzjn.Deorographieiseenmel'
kwaardig loofde,haren gemaalnaar de oppervlakte der

gedeelte van de natuurkundige aardrjltsbe- aarde te volgen,onder voorwaarde,dathj
schrjving en een belangrjk hulpmiddelvoor niet naar haar zou omzien vöôrdat hj den
datgedeelte der geologie,hetwelk den bouw aardbodem bereikt had. Zjn ongeduld was
der gebergten beschrj'ft, alsmede middelltjk echtergrooterdanzjnezelfbeheersching,z00voor de leer van hunne wording.De orogra- datzjne echtgenoote moestterugkeeren naar

phische kaarten vormen trouwens den grond- den Hades.Men vindteenevoorstel
liny van
slag der geognostische.
deze nieuwe scheiding der beide echtellngen
' der Villa Albani te
Orontes (De), de voornaamste rivier van in een marmeren relief
Syrië,thansNahr elAsigenaamd,ontspringt Rome.M en vermeldt voorts,datOrplteusdeel
op den Anti-Libanon, ten lloordoosten van heeft genomen aan den togt der Argonauten.
Baalbeck, ter hoogte van 1140 Ned. el en Hj vond zjn uiteindeop den Haemus,waar
26*
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hj gedurende een Dionysusfeest doorde ra- Florentjnen,wordthetflngemaakte m0smet

zende Bacchanten werd verscheurd.Doch het
hoofd en de lier van den dichter dreven op
de golven van de Hebrus en voorts over de
zee naar het eiland Lesbos,waar men beide

urine ot' ammoniak omgeroerd en te gisten
gezet. Uit de urine ontwikkelt zieh ammo-

niak, en dit werkt tegeljk met de dampkringslucht op de in die korstmossen aanwezigezuren (lecanorzuur,orseilleztlur,erythri-

bj Antissa teraarde bestelde.
In lateren tjd maakte men van Orphogs
een oFerpriester,die aanmerkeljk van den
dichter verschilt.Hj wordt gehouden voor
den stichter der orphicit eene omstreeks 600
Jaar vöôr Chr. optredende mystieke secte,
welke zich wjdde aan degeheimzinnigedienst

nezuur, gyrophorzuur,evernzuur,usninezuur
enz.),en welzoodanig,dat erorcineontstaat,
dat voorts in Orceïne overgaat.D eze laatste
is de eigenljke verfstof der orseille, welke
zonder verdere bereidirg als een stjve brj
in den handelkomt.- Persio,persico,ewdbear

van DLonysnn Zc-t/rel.
ç en eene eigenaardige,
bespiegelende godsdienstleermetpantheïstische
voorstellingen en meteene ascetische Jevenswjs verbond.Deze secteschreefaan Orpheus
de vaststelling t0e,Van allerleiplegtigheden,

dochineengezuiverdenendroogentoestand.Het
werd voorheen in Schotland uit aldaar groei-

of roode iz?#k/ is een dergeljk praeparaat,

Jende korstmossen vervaardigd,maarlater in
groote hoeveelheid in Duitschland,Frankrjk
bj de mystérien in gebruik,alsmedeonder- en Engeland bereid. Orseillepurper verkrjgt

scheidene gedichten en geschriften, die ge- m en door de korstmossen m etam moniak snel
deelteljk eerstvrjlaatzjnontstaan.Deeerste uit te trekken, het uittreksel met zoutzuur
beginselen dezer Orphische letterkunde ont- neêr te slaan, den neêrslag in ammoniak op

waartmen in den tjd derPisistratiden,toen te lossen,de oplossing aan de dampkrinqsOnomâeritws de liederen en sagen van Orph.
eus lt
lcht bloot te stellen totdat zj kersrood 1s,
verzamelde (gedeelteljk 00k vervalschte)en daarna te koken, haar op 70O t0t 75OC.
zjn werk schreef over de rorphistshetheo- warm tehouden en in depuryerkleurigevloeilogie''.Deze laatste werd ook behandeld door stof met aluin of chloorcalclum een neêrslag

deperipatetische wjsgeeren.E'
ademns en HiërJVCVI?Z.
Stalsmededoor densto'
fcjn Cltrysi
ppus,
en vervolgensdoorde Neoplatonici.Zjbloeide
vooralin Alexandrië,waarzjzoozeerzamen-

te doen ontstaan.Het orseillekarml
jn is een
dergeljk praeparaat.Men bezigt al die verfstoffen Om eene roode of paarse kleur te

geven aan w0l en zjde, - voorts t0t het

sm oltm etEgytischebestanddeelen,datOrpheus vormen van bruine schakéringen met andere
o0k in Egypte beschouw d werd alsde grond- verfstoflbn, alsmede in de katoendrukkerj.
l
eggerdermystiek.DeOrqhischeletterkunde De orseille is echter door de aniline-kleuren
omvat 3 werken, die t0t ln het midden der op den achtergrond geschoven.
18de eeuw voor echt werden gehouden,naOrsini is de naam van een vorsteljk gemeljk:de pArgonautica'',een episeh gedicht slachtte Rome,hetwelk dat der Colonna'sop

met mythologische verhalen,vermoedeljk in zjde streefde. Het behoorde tot de partj der
Guelfen ofdie van den Paus en wordtgezegd
de 4de eeuw onzer Jaartelling ontstaan,

88 hymnen uitden ïjd derNeoplatonici,-

af te stamm en van den Romeinschcn ridder
Vipéo r.frqsïple
:.Het verdeelde zich om streeks

kracht der verschillende steenen,waarschjn1jk uit de4deeeuw naChr.Debesteuitgave
van al die geschriften bezorgde Ilermann in
zjne rorphica (1805)''.
Orseille is de naam van een roodachtiq,
naar viooltles riekend deeg m et een alkall-

hetJaar 1Q00 doorde 3zonenvan M attltaeus
Af4pfx,
.
: Orsiniin 3ljnen,vanwelkedeJongste,

en de rLithica'',een gedichtover de toover-

schen smaa'k, dat als roode verwstof in den
handelkomten uitgemalenkorstmosbestaat,
waarin de kleurende stofzichdoorgistingontwikkeldheeft.Dehiertoedienendekorstmossen
uit de geslachten Roecella,Usnea,Leeanoraen

OrsLni-Grcthill geheeten en doorN apoleon Or-

wiz
l gesticht, thans noq bloeit. Genoemde
M atthaeus Aslscsf.
vof Ross% was de eerste;die

als prefect van Rome in 1153 naarde w apens
greep om zich tegen keizer Frederik I te
verdedigen,zoodat de Paushem deneernaam
verleende van pvader des Vaderlands'' en
hem eenm etedelgesteenten versierdendiadeem
ten geschenke gaf, die in het w apen der

s is opgenomen. Johannes Cg/efclv.
v
Variolaria groejen op rotsachtigekusten,in- Orsinl'

zonderheid op die der Azorische,Canarische Orsini beklom als Nieolaan III in 1277 den
en Kaap Verdische Eilanden, op die van Pauseljken zetel.Franceseo Ordïsi werd in

Spanle,Portugal,EngelandenZuid-Frankrjk, 1417 t0t graaf,zjn zoon Jaeopo Or.
:1iin

in Angola en Benguëla, op St.Helena, Ma- 1452 t0t hertog ran Gepeïpl, en Beroaldo
dagascar en Zanzibar, op de kust van M0- Ordipiin 1724t0tDuitsch rjksvorsten later

zambique en Ceylon enz.Zj worden aldaar t0tprinsvan den Pauseljken Stoelbenoemd.
verzameld en te Lissabon, Liverpool, L0n- Tot de vermaardste leden van dit geslacht
den, Havre, Hamburg en Bremen ter markt behoorden voorts: NQol6 Orqdlf, graaf van

klïcpo.Hj werd geboren in 1442,diende
Febragt.Daarenboven heeftmen in Zweden, zvf
ln het Thiirinqerwoud,in den Rhön,in het a1s generaalachtervolgens hetH uis A R)'ow in
Jumgebergte, ln de Pyreneeën en in Schot- de Napelsche oorlogen, de republiek Siéna,
%iœtMsTF'
,deFlorentjnen en deVeneland dergeljke korstmossen, die er op den pausk
grond, op steenen en op boomen groejen en tianen.BtIhetuitbarsten van den oorlog met
onderden naam van aard-orseilleeene minder de Ligue van Cambraiveroverde hj alskapi-

deugdzam e verfstofleveren.Tot het bereiden

tein-generaal aan het hoofd van het Veneti-

van orseille,oorspronkeljk een geheim der aansche leger de stad Padua en verdedigde
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haar metgoed gevolg tegen de Keizerljke mond der Czerna, een station der Donautroepen.Hj overleed in 1510 te Lunigo bj stoomvaart,en telt omstreeks 1600 inwoners.
Vicenzà.- Vér-qinioOrdili,heervan Wrcccïllo, De spoorweg van Temesvar naar Orsowa
een deruitstekendste troepenaanvoerders van nadertzjnevoltoojing.- Voortsvindtmen
Italië.Hjkoosindenoorlogvanpausdiaf'
.,
sIF 2 Ned.mjlverdernaarbeneden,in hetSertegen den hertog van Ferrlrl de zjde van bische district Posjarewatsj en gedeelteljk
eerstgenoemde en overwon bj Campo Mol'to evenzeer op een eiland in de Donau de stad
de Napolitanen (1485). In den 00rl0g van Nieuw.orsowa met vervallen vestingwerken
Napels tegen deFranschen hielp hj aanvan- en omstrgeks3000 inwoners.
keljk eerstgenoemden, doch later (1496)de Orohus (Abraham) of Ortels,een uitFranschen, maar geraakte bj decapitulatie stekend Nederlandstsh aardrjkskundige, gevan Atella metzjn broederPaoloin Napo- boren den 4den April1527,bepaalde zich na
litaansche krjgsgevangenscbap, en overleed den dood zjns vaders bj den handel,maar
in 1497.- Paolo Giordano Ordzsi,qeboren legde zich teven:t0e op de fraaje letteren,
in 1541.Paus Pi'
as IV verhiefhem ln 1560 de wiskunde en de aardrgkskunde,en maakte
t0t hertog ran Wrcccïcxo,en hj voerde in in deze laatste zo0 groote vorderinren,dat
1566 het bevel over de troepen van paus hj den bjnaam van Ptolemaeus verwlerf.Hj
Pa%dws IV 1toen de Turken de kusten van reisde in Engeland,Ierland,Frankrjk,Italië
Italië bedreigden. ln den veldtogt van 1571

en Duitse,
hland,teekende zijne waarnemingen
was hj bevelhebber van alle Italianeu,en en bevindingen op, vestigde zich daarna te
wer
pen
enasr
ehr
fj
erzjn prrheatrum orbis
overleed in 1585.
Anna M aria, prinses Ant
terra
rum'
'1wa
naee
hi
Orsini,geboren in 1644 en eene doc,hter van

zich benoemd zag t0t

den prins de la r
& /zzlpyille.Zj tradeerstin geograaf van Phili
ps11,koniny van Spanje.
hethuweljk metprinsTalleyrand-OAJJCi.
:,die O0k had hj een belangrjk kablnetvan penin 1670 overleed,en daarna te Rome in 1675

ningen, schelpen en oudheden, en overleed

met den hertog Orsini-Braeelano,dien zi
j in
1698 door den dood verloor.Daarop zag zj
zich benoemd t0topperhofmeesteres(eamereramayor) der Jonge Koningin van Spanje,de
gemalin van Phili
ps V.Zj had grooten in-

den 28sten Januarj 1598.Hj schreef:het
reedsvermelder'
rheatrum orbisterrarum'tls7o

vloed op haro m eesteres, door deze op den
Koning en alzoo op hetbeleid derzaken in

in t'
0.m et 53 kaarten;4dedrnk,1695 info.m et

45 kaartenl'',0ok in het Nederlandsch onder
den titel:p'rheater oftTooneeldesaertbodems

enz.(1578)'',terwjlhet tevensin hetFransch
is vertaald,

rDeorum Dearnm capita e

Spanje. Na den dood der Koningin gafzj veteribus numismatibus (1573 en .laterl''. -

Philips den raad om te hertrouwen met ElL- nSïnonymi
aGeographica''(1578 en laterl''
,
zt
zlefA Farnese,in de hoop dat zj o0k bj DTtlnerarium per nûnnullas Galliae Belgicae
deze haar gezag z0u handhaven, maar de partes (1584)':,- sparergon sive veterisgeo-

Koning verbande haaruitSpanje,enzjover- graphiaealiquottabulae (1295'
'1- enpluroi
leed te Rome ln 1722.- ilertog Piëtro seeuliimago''(1590)''.
Orthoceratieten is de naam eener dievan Benedietus XI1I het Pauseljk bewind renfamilie uit de W eekdieren en we1uit de
aanvaardde, en Lorenzo O,r.sizli,die hem 0p- klassederKoppootigen (Cephalopoda).Zj onFrcscddcp Orsini,die in 1724 onderdennaam

volgde als Clemens XII enin1740overleed.- derscheidenzichvan denautilussendoorweinig
H et geslacht Ors1#
n%* is gevestigd te Rome4 gekromde of geheelregte,van kamers voorhet tegenwoordig stamhoofd is prins I'ilippo

ziene sehalen ,van welke de laatste,dew oon-

Ordizzi,geboren den loden October 1842.

kamer, klein is, en vooral ook door eene

Afzonderljk vermelden wj: Felice, graaf naauw e m ondopening. De geslachten dezer
Orsini, bekend door zjn moordaanslag op f
amiliezjn:datvandengekrom denCyetoceras,
Napoleon 111. Hj was geboren in 1819 te - datvan den gekrom den en naauwmondigen
Meldola in de Romeinsche delegatie Forli,
werd advocaat, nam in 1844 deel aan de
zam enzwering der gebroeders Bandiëra eI1
wprd deswege veroordeeld totlevenslange ga-

P heagmoceras, - dat van den zakvormigen
A seoeeras, - dat van den schroefvormig gewonden Gyroceras, - en dat van den regten Orthoeeras. De beide laatstgenoemde en
leistraf, doc,
h herkreeg in 1846 de vrjheid. Cystocel.asvindtmenvandeSilurischevorming
In 1854 was hij wederom in revolutionaire af n0g verder naar boven,en Gyrooeras t0t
zam enspanningen in Italië gew ikkeld,nam de in de Devonische lagen,terwjlde naauwvlugtnaarEngeland,waarhj mettaal-onder- mondige geslachten alleen in hetSilurisch ge-

wjsin zjn onderhoudvoorzagenvoorlezingen steentetevindenzjn.OrthocerasenCystoeeran
hield over Italiaansche letterkunde.Als het
hoofd van eenëzamenspanning tegen hetleven
van N apoleon II1, dien hj a1sverraderder
Italiaansche zaak beschouwde, en als leider

strekken zich echter uitt0tin detriasvorming
der Alpen.- De schaalder Orthoceratieten
is in 'den regellangwerpig,zeldenkort-kegelvormig, meestal rond op de doorsnede, en
vandenmoordaanslag teParjsvan14Januarj zelden elliptisch.D e buitenvlakte isgew oon1858werdhjgevangen genomenen den13den ljk glad of'golyend,zeldenbultig.Vanbinnen
Maart 1858 ter dood gebragt.
zjn de scheidswanden der kamers van een

Orsowa is de naam van 2 plaatsen aan sipho (verbindingsbuis) doorboord.

de Ilzeren Poortaan de Donau.Oud-orsowa
Orthodoxie of regtzinnL
yl
teid ïzlde kerkis een vlek in hetHongaarschecomitaatSzö- Jeer staat tegenover haeresie Of heterodoxie
reny, op een eiland in de D onau aan den (ketterj) en beteekent eene volkomene over-
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oo
rer
od
rt
hkoge
rn
aphi
ee
eenstemming van de geloofsovertuiging met v
Bi
ld
i;
zjn
vastgesteld,waarvan echter
de leerstellingen der Kerk.Dat woord kwam
volgelingen afweken,tervooral in gebruik na de conciliën te Nicaea wjlinonzedagen deschrjfwjzevand6Frl.
:

(315)jConstantinopel(381)enChalcedon(451) en Te Winkelvrj algemeen a1sorthographie
en beduidt dushoofdzakeljk hetvasthollden is aangenomen. Onze regérinp echter houdt
aan de leer der Drieëenheid en aan die der zich in oëciéle stukken en ln de van haar
godheid van Cltristns.Gedurende den strt
jd uitgaande bladen,zooals:de pStaatscourant''1

over de beelden hield men den jvervoorde
beelden en reliquieën voororthodox,enkeizerin
Theodoraverheerljktedezegepraal(842)van
de voorstanders der beelden door een Jaarljksch feest,hetwelk zj plletfeestder0rthodoxie'' noemde. Sedert den aanvang van
de scheuring der Oostersehe en W estersche
Kerk gold in de eerste vooral datgene a1s
orthodox, wat op de eerste 7 oect
lmenische
Conciliën was vastgesteld.ln dien zin noemt

hetrBjblad''enz.,n0g altjd aan despelling
van Megenbeek en W eiland, en anderen met
haar, omdat zj de hooge voortreFeljkheid
der schrjfwjze van de Frïd.
:en 7'
: W inkel
boven laatst
genoemde niet duideljk genoeg
gevoelen, en vooralo0k omdatvelen ln hun

schrjven aan deeensaangenomenvormengehechtzjn.

In Pruissen isin 1876 eeneconferentie van
taalkundigen gehouden en hetvoorstelgedaan
zich de Byzantjnsche Kerk n0g altjd de om in het algemeen de verdubbeling der
orthodoxe'' in tegenoverstelling van de R. klinkers, alsmede het bezigen der A achter
Katholieke, die hare dogmata ontwikkeld de klinkers a,e en 1,en de umlauten #,J,û
heeft tot in de conciliën van Trente en van afte sehaFen.Daarover is echteren strjd

hetVaticaan.TerwjlRomealdeProtestanten ontstaan,dien0g altjd voortduurt.In Engeketters noemde, gaven deze den naam van
orthodox aan het geloovig aannemen van de
symbolen van het een of ander kerkgenootschap, en spoedig gaf men den naa'm van

land hebben onderscheidene geleerden 00k

pogingengedaan.om deschrjfwjzederwoorden in overeenstemm ing te brengen m ethunne
uitspraak.Menkanhettrouwensnietbetwjfelen,
orthodoxie aan hetbeljden derkenmerkende dat0ok de Nederlandsche sc'
hrjftaal,dievan
leerstukken.In de 16deen de17deeeuw waren den leerling eene langdurige inspanningeneen
de avondmaals- en voorbeschikkingsleer de uitstekend geheugen eischt,evenzeer veelvertoetssteenen voor orthodoxie en hetel,odoxie. eenvoudigd z0u kunnen worden,wanneermen
Het denkbeeld rorthodoxie'' behoort in het haar,zonderdaarbj den oorsprong derw00rgeheelniette huis bj hetProtestantismus, den geheel uit het 00g te verllezen, naar
en hetisalzoovoorProtestantennietraadzaam, vaste regelsmetde spreektaalin overeenstem ming bragt.
hette bejigrn.
Orthoéple noemtmen op taalkundig geOrthopaedie is datgedeelte der geneesbied de leer derJuisteuitspraak.zoowelvan kunde, hetwelk zich bejvert,de verkrom-

de afzonderljke bestanddeelen derwoorden, mingen van 'smenschen lichaam teherstellen.
zooals klinkers, dubbele klinkers en medeklinkers) als van de daaruit zam engesteld:
woorden.
Orthographie is een woord, hetwelk

Verkrommingen ontstaan of door eene verbuiging der beenderen of door verwrikking
van de geledingen. De beenderen ondergaan

dat alleen de medeklinkers en geene klinkers
aanwees. N0g veel grooter evenwel is de
kloof tusschen schrift en taalin de moderne
talen Van 0ns werelddeel1Omdatzj nietalleen geschreven worden meteenalphabet,het-

afscheidt. Men ontwaart dithet eersten het
naeest op die geledingsvlakken.
De verkrommingen kunnen aangeboren of

bj de verkrommingen eene breuk ofhunne
TJuistheid in het schrjven''aanduidt,alzoo geledingsvlakken w orden van elkander vereene Juiste voorstelling der taalklanken door wjderd? zooals bj de ontwrichtingen.Bj
m iddelvanscbriftteekens.ReedshetGrieksche langdurlge verkrommingen ontstaan bljvende
en Rom einsche alphabet, waarvan alle in afwjkingen der geledingsvlakken;00k kan de
Europa gebruikeljke schriftteekens(met uit- gedaante der beenderen allengs geheel en al
zonderingvan deTurksche)zjnafgeleid,v01- veranderen doordien op de eene plaats de
deden slechts zeer gebrekkig aan dien eisch, beenzelfstandigheid verdwjnt.terwjl zj op
daarzj afkomstigwaren uithetPhoenicisch, eene andere alseeneziekeljkevorming zich
later ontstaan zjn. De oorzaken dereersten
zjn 0ns niet met zekerheid bekend, doch

welk bj haar van eldersisingevoerd,maar die van laatstgenoem den ontstaan meestaldoor

00k omdater van den beginne afeene groote ontstekingen, welke de beenderen, de geleonzekerheid in de toepassing van hetalpha- dingsbekleedselen, de banden, de spieren of
bet heerschteyen vooralomdatdeveranderin- de huid aantasten.De ziekten derbeenderen,

gen in hetschrjvengeengeljken tred hielden dieverkrommingennazich slepen,zjnvooral
met de ontwikkeling der taal.De beginselen, Engelsche ziekte, verweeking der beenderen
die met betrekking t0tdeorthographie in 0ns of verettering van deze.In elk van deze ge-

Vaderland gevolgd worden,zjn verschillend.
Terwjl verreweg de meesten de spelling der
woorded regelen naar hunne aieiding, zjn
er anderen, die zich zooveelmogeljk wenschen tehoudenaan degebruikeljketaalklan-

vallen verliest het been zjne eigenaardige

vastheid en wordt om die reden door de
trekking der spieren ofdoor den lastvan het
daarop rustend ligchaam gekromd. Tot de
ziekten dergeledingen,welkeverkromm ingen
ken.Eerstin den aanvang dezereeuw werden veroorzaken, behoaren vooralacute en chrodonr Meg6nb66k en Weiland bepaalde règels nische ontstekingen der geledingen,rheuma-
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tismus, Jichtenz.Van hoogstnadeeligen invloed op de beenderen zjn voortsbepaalde
toestanden der spieren,bjv.eenegebrekkige
organisatie der zenuwen Of eene ziekeljke
gesteldheid van hetweefsel.Erlangtnameljk

6enebepaaldegroep vanspierendoorgewoonte
of oefening het overwigt op eene andere,
welke met eene tegenovergestelde functie is
bekleed, of is de eene spier zwak in verge-
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De orthopaedie nu belast zich met eene
kunstmatige behandeling der verkrommingen,

met eene bestrjding van hare oorzaken en
met de herstelling van het verkromde 1id in

zjn natuurljken stand.De midde.
len,waarvan zich de orthopaedie t0tditeinde bedient,

zjn zeer verschillend.Vooralbestaan zj in

gymnastische oefeningen,verbonden meteene
electrisehe prikkeling dergebrekkig werkende
ljking met eene andere,die detegenoverge- spieren, in het bezigen van toestellen en
ytelde werking volbrengen moet, dan wordt werktuigen, en eindeljk in Operatiën. Die
het ligchaamsdeel duurzaam gekromd in die hulpmiddelen zjn in den laatstentjd aanmerrigting, waarin de overmagtige spier werkt. keljk vermeerderd en verbeterd en metuitOp die wjze ontstaan degeledingsverkrom- stekend gevolg toegepast.Gymnastisehe oefem ingen, vooral van de handen, na verlam - ningen worden vool
*al dan aangewend!wanmingen.Heeftmen,zooalsdikwjlshetgeval neer hetverbroken evenwigt der verschlllende
is in de jaren van groei bj slechtgevoede groepen van spieren de oorzaak isder veren zwakke kinderen,eene gebrekltige werk- krom ming.Zoowelde Zweedsche gymnaBtiekj
zaam heid van die spieren, welke aan het bestaande in het kneden,strtjken en kloppen
ligchaam eene behoorljke houding geven,en der spieren, als de gewolze gym nastiek, bewordtdeze dus enkelverleend doûr de been- paaldeljk devrjeoefeningen,onderhetopzigt
deren en banden, welke het geheele gewigt van een bekwamen arts volbragt,hebben op
moeten dragen, dan ontstaau de bekende vele verkrommingen een zegenrjken invloed.
ruggegraatsverkrommingen,de scheefheid,de Ligte graden van verkromm ing kunnen
kromme knieën enz.T0tde ziekten van het daardoor reedsoverwonllen worden.Daarbj
weefsel,die verkrommingen kunnen dnen ont- een langen duur der verkrommingen zoowel
staan, behooren de lidteekens,welke in de de zam engetrokkeneen alzoo verkortespiereny
spieren zich vormen na verwondingen en ont- als de derwaarts loopende bew egingszenuw en

stekingen,dewjldaarbj zamentrekking der allengs wegkwjnen en hareprikkelbaarheid
spiervezelsplaatsheeft.O0k doorgrootehuidwonden,bjv.brandwonden,en verzweringen
op de huid kunnen Om gezegde redenen verkrommingen ontstaan. Aangeborene en later
veroûrzaakte verkrommingen komen v00r in
alle deelen van 's mensc'
hen ligchaam. De

verliezen,kan eene passieve beweging en het
bezigen van electriciteiten van andereopwekkende middelen veelgoedstot stand brengen.

Is de verkromming aanzienljk,dan moetde

g'ymnastiek gepaard gaan m et hetaanwenden
van doelmatige toestellen en w erktuigen.D eze
merkwaardigste en meest voorkomende zjn: hebben ten doel, door drqkking oftrekking
de scbeeve hals,de verkromming der wervel- of door beide de kromming t0tden natuurkolom met misvorming van de borstholte en ljken stand te brengen.Van de ûperatiën
van het bekken,de klomp-,plat-:n paarden- heeftvooraldedoorsnjdingvan depezender
voett de krom me knie,de verkromm ing van verkorte spieren eene zeer gewenschte werhet handgewricht, de misvorming van het king;zj wordtvooraltoegepastbjverkromgeheelegeraamte,inzonderheidvan hetbekken mingen van den hals en van den voet en is

enz.Hierbjkomenn0gdemisvormingen,voort- volstrekt nietgevaarljk.Na die doorsnjding
vloetendeuitgebrekkig genezenebxeukenvan wordthetverkromdedeelineenebehoorljke

beenderen ofuitdelidteekensvanhuidw onden. houding gebragt en m en bewaartdeze door
M et betrekking tot de genezing van ver- middel van een gipsverband ofvan eene makrommingen komtheterhoofdzakeljk opaan, chine,totdat dekwaalgenezen is.O0k maakt
hoever de verkromm ing gevorderd is, en m en,onder aanw ending vanchloroforme,w el-

sedert hoelang zj zich heeft geopenbaard,
en vooral, in hoever men de oorzaken der
verkromming verwtjderen kan.H0e Jonger de
ljder en h0e geringer de verkromming is,
destegunstigerisde voorspelling.Bjlpders
van gevorderden leeftjd en bj verkrommingen,die reeds lang geduurd hebben, gaat de
genezing zeer langzaam ,en in vele gevallen
kan m en alleeneeneverergeringvanhetkwaad

eens gebruik van eene regtbuiging (inzonderheid aan het kniegewricht)door middelvan
geweld,somtgdsnavoorafgaandedoorsnjding
der pezen Of met wegsnjding van de lidteekensde<huid ofm etresectievan deuiteinden

der geleding, wanneer deze onbewegeljk is
Eenigen tjd geleden scheen deorthopaedie

en er eene valsche geleding is ontstaan.

zich als een zelfstandige tak van de geneeb

kunde l0s te maken Om a1s mechanise.
he
v
oorkOorme
n.sche
Waaver
rme
nb
jngen
devienrkde
rommi
gen
0ok
gani
ande
rl
been
nde
- handelinginafzonderlkkeinstitutendoormid-

ren,verwoestingen en vergroejingenontdekt,
is de verkromming ongeneesljk,tenzj men
zjne toevlugt kan nemen t0t eeneoperatie.
Verkrommingen,doorzamentrekking derspieren ontgtaanjztjn gewoonljk meer vatbaar
voor genezing. Doch deze gelukt 00k dan
niet,wanneer de spieren doorden langenduur
der verkromming hare rekbaarheid verloren
hebben.

de1 van velerleipjnljke en ongemakkeljke
machines haar doel- vaak op geheimzinnige

wjze - te bereiken.Nadatmen echterden

anatomisch-physiologischen aard der misvormingen naauwkeuriger heeft onderzocht, ig
de orthopaedie derwaarts teruggekeerd,waar

zj behoort,nameljk in de handen vangeneesheeren en heelkundigen.Dezamengestelde
machines en toestellen zjn vervangen door
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pperatiën en eenvoudi
qeVerbanden,en Waa'
r
men machines niet mlsBen ltan, Worden er
gebezigd, die veel minder ingewikkeld en
kostbaar zjn.Z00 verd:vjnen de orthopaedi-

k0p en den nek meer rosbrnin,terwjlhet

alle groote hospitalen tegenw oordig eene inrigting t0t herstel van verkrommingen en
misvormingen aantreft.
Orthoptera,zie RegtrleugelLgen.
mt
enpeee
Ortler-Alpenzunoe
idel
jkemAl
nne
vanoosteljke
verlengingvan de
Graauwbunderland (Rhaet
ische Alpen).Zj zjn begrensd doorhetStilfser Joch1hetTrafoi-dal)
de Etsch, de vlakte van Lonàbardje? de
Oglio, delaagtb van Aprica en den bovenloop

westen van 0ns werelddeel,vooralde kusten
der Middellandsche Zee,maarkomt 0ok we1

geel van knevel en keel ontbreekt, en de
tint der vederen in het algemeen lichter is.

Deze vogel is in hetnajaar veten heerljk
scheinstituten zaeer en tneer,ter&vjlsaen in van smaak. Hj bewoont de zuideljke gevoorin Noord-BrabantenOverjssel.Hjvoedt

zich met zaden en insecten, nestelt in het
gras ot'in het graanveld en legt4 of5 paars-

grjsachtig witte,bruin gevlekteenqestreepte

ejeren.De Romeinen hadden vogeltlllen met
ortolanen.waarin deze werdengemest,enook

nu n04 zjn die vogels op Cypruseen handelsartlkel.
der Adda.Zj ligqen dus gedeelteljk in Ty- Ortwin ofOrtwein(VriendvanhetZwaard)
r0l, gedeelteljk ln Lombardje en bestaan is in de Germaansche heldensage een zoon

uit: Den Ortlergroep met den ortler (3906 van koning Etgel en van Relke.Hj trok,
Ned.elhoog)alshoogstent0p,dieden zisten zooals in den pRavennaslag''verhaald wordt,
September 1804 doorden gemzenjagel
'Josele met zjn broeder Seharfe naar Dietroh '
tll
TïcAldr heteerstbestegen werd;voortsheeft Bern,dieplegtigbeloofde,dathjhen beiden
men er onderscheidene toppen?welke hooger ongedeerd naar hunne ouders z0u terugbren-

zjn dan 3000 Ned.el;- deAdamello-pre- gen enhen,toenhjtegen Ermrielttenstrjde
:cx:IIJ-H.
?
,:p,ten zuiden van den Tonale-pas toog,te Bern (Veronq) Onder dehoedevan
ester Ilsan achterliet.Toen deze hun ver(1876 Ned.elh00g) methetGenova-dalen me
met den Adamello en Presanella (beideruim oorloofde een rid te doen buiten de stad.
3550 Ned.el h00g)a1shoogstetoppen;- de verdwaalden zj op deheide bj Raben (RaGroe
p van den M onte Frdroz
ld (2564 Ned.el venna)en sneuvelden hierin den strjdtegen
hoog) ten zuiden van de voorgaanden; --

Wittia. - Een ander Ortwin is in het rNide Trentsche Alpen ofZuid-Tyroolsche Kalk- belungenlied''een der dapperste dienstm annen
Alpen,diewederom in kleineregroepen zjn van Guntlter,- en een derde Ortwin,koning
verdeeld,metden CimadiBrenta(3249Ned. van Ortland, is de zoon van koning Hettel
van .Sà.çdliA
wep,, en de broeder van Gudrwn,
elhoog)enz.
Ortnit is de held van een gedicht,het- welke hj uit de gevangenschap bevrjdt,
welk t0tde Germaanscheheldensagenbehoort. waarin zj gehouden wordt door Lodewl
jk,

Ortnit,koning van Lamparten (Lombardje) koning van ormanie (Normandië).
Oruro, een departement der Zuid-Amerivelmeemt van zjn 00m ,koning Elias,een

en ander van de schoone dochter van deu kaansche republiek Bolivia, grenst in het
koning derH eidenen van M ontabaur,en wél, westen aan Peru en voor '
toverige aan de
dat zj ieder onthoofdt,die haart0t gemalin departementen LaPaz,PotosienCochabambaj
begeert. Ortnit neemt niettemin hetbesluit, en telt op 1242 D geogr.mjl 111000 inwoom naar hare hand te dingen.Geholpen door ners. Dit gebied beslaat een groot gedeelte
zjn vaderen doorden dwergAlberia ,gelukt der hoogvlakte van Bolivia, benevens de
het hem , de koningsdochter te schaken,en oosteltjke helling der Kust-cordillera meteen
deze ontvangt btj den doop den naam van gedeelte der binnenlandsc,he Cordillera, en
hdrat.DeKoningderHeidenen,metwraak- heefteen zeer koel klimaat.In een grootgezucht vervuld,zendt den Jager Vellemet2 deelte des lands heerscht gebrek aan water,

Jonge draken in het land van Ortnit,waar terwjl een ander deel ruimschoots voorzien
die beide monsters opgroejen en groote ver- is van m eren en m oerassen.De grond is er
w oestingen aanrigten. Ortnittrekt tegen hen

Over het geheel niet zeer vruehtbaar, doch

ten strjd,maarverliestdaarbj hetleven.Dit gedicht isin zjn Oorsyronkeljken vorm
vermoedeljk omstreekshetJaar1227vervaardigd,doch wj bezitten daarvan slechtseene
latere omwerking. Men vindt het in het
,
1Deutsche Heldenbuch''vaù Amelgn.q (1871).
Ortolaan (Emberiza hortulana L.)isde

bevateen grooten rjkdom van zilver,goud,

naam van een vogel,die t0t de afdeeling der
Zangvogels en t0tdefamilie derVinkachtigen

tin,l00d enz.

Orvala L. is de naam van een planten-

geslachtuit de familie derLipbloemigen.Het
onderscheidt zich door een 5tandigen,naak-

ten,van boven openstaanden kelk,eeneoygeblazene bloemkroonkeel met een.3-l0bblg

aanhangselaan weèrszjden,eene gewelfde,
getande boven-en eene 3-lobbige onderlip en

behoort.Hjheeftveelovereenkomstmetden
geelgors ofhaverkneu.Bj hetoudemannetje
zjn de k0p, de nek en eene dwarsstreep
over de borst grysachtig groen,de oogkring,

onbehaarde helmknopjes. In ons Vaderland
groeit de netelrormi
ge orrcll (0. lamioides
L.
) met hartvormige, ongeljk-en scherpgezaagde bladeren; m en vindt deze plant in
knevelen keelcitroengeel,debuik en pooten den Salkerwaarclin Overjssel.
roestkleurig, de rug groenachtig bruin m et
Ol*viéto,het oude Kerbanwm ,later Urbn
zwarte vlekken en de staart vaalzwartmet

7Q/zI.:of Urbibentum ,is de hoofdstad van een

witte vlekken 0? de buitenste pennen.Bj arrondissement in de Italiaansche provincie
hetwjf
leen deJongen ishetgroen van den Perugia. O0k was zj t0t1860 dehoofdstad
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eener evenzoo genoemde Pauseljke Legatie. oefende tevens de dichtkunst en wasmedebeZj ligtschilderachtig op een heuvel aan den stuurder van het genootschap: pKunstliefde
spoorweg van Siéna over Orte naar Rome, spaart geen vljt'',terwjl één zjnerverzen
is de zetel van een bisschop en bezit,behalve hare beroemde hoofdkerk, 5 kerken,
eenfraaibisschoppeljk paleis,onderscheidene
paleizen van partieulieren,eeniinkenschouwburg, eene bron,waarin men met2 wenteltrappen, e1k met 248 treden, afdaalt, eene
waterleiding,een gymnasium ,eenetechnische
school, een seminarium? onderscheidene in-

door rstudium scientiartlm genetrix'' met
zilver werd bekroond. 00k andere werken

gafhj in hetlicht,en overleed den TdenFebruarj 1808.
Georyin.
gJ'
ccpàv.
vJbhatnes'
plx 0.
9,eenzoon

en leerling van den voorgaande,dien hj in
het bloemsehilderen Ver overtrof. Hj Yverd

geboren te 'sGravenhage den 20sten Novem-

rigtingen vanweldadiqheldenomstreeks15000 ber 1782. Aanvankeljk teekende hj met
zielen, van welke zlch de helt'
t binnen de waterverfen leverdeteekeningen vanbloemen
m llren der stad bevindt. Men verbouwter en planten voor de pFlora Batava''van den
uitmuntende druiven, en drjft er handelin hoogleeraar Kops.In 1809 behaalde hj den

graan,vee, zjde en wjn.Hetstichten der eereprjsbtjdemaatschappj:pFelixMeritis''.
beroemde hoofdkerk nam een aanvang in 1290 Nu begon bj teschilderen metolieverf,was
onder de leiding van Lorenzo A cïftzzli uit eenigen tjd in Frankrjk werkzaam aan de
Siéna en werd voortqezett0tin 1580.Inzonderheid de voorgevells een w onder vanbouw kunst en uit wit m armer opgetrokken.Van
binnen is deze kerk 89%de Ned. el lang,

323/!deNed.elbreed en 34Ned.elhoog,enzt'
J
schjnt gebouw d te wezen naar hetvoorbeeld
der kerk Santa Maria M aggiore te R om e.
Men vindt er beschilderde glazen, talrjke
beelden, een fraai doopbekken en prachtige
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nakel van den goudsmid Uyolino van Siéna,
alsmede m erkwaardige sieraden in hetkoûr.

Orville (Jacques Philippe d')) een uitstekend Nederlandsch letterkundige, geboren

te Amsterdam den z8ste1
4Julj1690:studeerde

porseleinfabriek te Sèvres, verwierf onderscheidene bekrooningsm edailles, zooals: te

Parjs, te 'sGravenhage en te Antwerpen,
was lid van deAcadémie van Beeldendekunsten te Amsterdam , ridder der Leopoldsorde
en der orde van den NederlandschenLeeuw ,

en overleed te Parjs den llden Julj 1861.
Zjnestukken worden duurverkocht.
Pieter G:rcrtff:,s tltzoz Os,een broeder van
den voorgaande.Hj werd geboren te'sGravenhage den 8sten october 1776 engafweldra
bljken van een uitstekend kunstenaarstalent.
Men vindtgrootestukkenvanzjnehandinversehillende muséa, 0.a. in hetTrippenhuis te
Amsterdam.Hijwas 1id der 4deklasse van
hetKoninklt
jk Nederlandsch Instituut en van

te Leiden onder Gronoîû'us en Burmannus, onderscheidene andere geneotschappen, alsdeed vervolgens eene reis door Europa,en mede ridder derorde van denNederlandschen

werd na zjn terugkeer in 1730 hoogleeraar Leeuw.Tweemaalwerden zjne stukken door

in de geschiedenis en in de Grieksche taal DFelix M eritis'' bekroond, en in 1825 veraan h0tathenaeum te Amsterdam welk ambt eerde de Keizer van Rusland hem een diahj aanvaardde met eene redevoering: pDe manten ring voor eene schilderj, voorstelfelici Mereurii cum Musis contubernio/'. In lende: rllet binnentrekken der K ozakken te
1742 echter lepde hj zjnebetrekking neder Utrecht in 1813''. 00k heetthj etsen gelerfzpgAes en
en begafzich raarzjn landgoed Groenendaal verd, en Raveëswaay, ran der .f'
bj Haarlem , waar lltjden 13den september ,9.ran den .
& cy behooren t0tzjne leerlingen.
1751 overleed.Van zjne geschriften vermel- Hd overleed te 'sGravenhage den28stenM aart
den wj:rMiscellaneae observationes in auc- 1839.
tores veterej etrecentioresetc.(1732- 1739, Osa'gen is de naam van een stam van
10 dlnl'',metBwrmannusbewerkt,dochdoor Indianen in de Vereenigde Staten Van Xoord-

d'Orrïlld voortgezet (1741- 1745, 7 dln),''-

KCritica vannus in inanes1o.CorneliiPavonis

Amerika. Hij behoort tût de taalfamilie der
Sioux, telt ongeveer 4060 zielen en bewoont

paleas (1737)'', - rcharitonis Aphrodisiac'
a thans hetIndian Territory.De Osagen onder-

etc.(1750j 2dedruk,1780)'', en psicula, scheiden zich door hunne dapperheid, door

quibus Siclliae veteris rudera?additisantiqui- hunne ligchaam slengte en door hunne steen-

tatum titulisillustrantur (1762- 1764,2dln)''. roode huidkleur. Zj scheren hethoofd kaal,
Onderscheidene handschriften van d'Orville metuitzondering van dekruin,waarzj het
bevinden zich indeBodlriaanschebibliotheek haar laten groejen,om het vervolgens t0t
teOxford.
kleine staarten te vlechten.Zt
Jhebben geen
Oryctognosie noemtmen de leer vande ander gewaad dan een hertslederen broek en
algemeene eigenschappen, de langstthikking een breeden gordel.Hetliefsthoudenzjzich
en beschrjving derenkelvoudigedelfstoFen. bezig met de Jagt,en te vergeefsheeftmen
Os (Van).Onderdezen naam vermeldenwj hen van landbouwgereedschappen voorzien,
eenige Nederlandsche kunstenaars,nameljk: om een einde tç malten aan hunne omzwerJan fl
gz
l Os,qeboren in 1744jte Middel- vingen. Slechts enkele gezinnen hebben te
harnis op het elland Flakkee. Hj oefende zamen dorpen gesticht,waarzj zich methet
zich te 'sGravenhage in de schilderkunst en zaajen en oogsten van maïs en bopnenbezig
muntte vooral uit door het schilderen van houden.
Osaka, eene stad op de zuidwestkust van
bloem- en vruchtstukken,terwjl 0ok zjne
riviergezigten grooten lof verdienen.Hj be- het Japansehe eiland Nippon,aan den mond
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der Jedogawarivier zeer bevallig en in een

daarna te Upsala en legde zich met Sjvert0e

gezond oord qelegen, verheft zich aan de op dekrjgsgeschiedenis,waaroverhj in het

Osaka-baaien lssederteeuwen destapelplaats
van den binnenlandschen. handel,terwplsedert 1868 hare haven ock voor buitenlandsche schepen werd opengesteld.Hierbevinden

Zweedsch Militair Genootscbap te Stokholm
meer dan ééne verhandeling voordroeg.00k

schreef hj: rEenige bjdragen t0tde krjgsgeschiedenis van Zweden in 1711- 1713'',-

zich wisselbanken en magazjnenjen zj is alsmede: pHistorische berigten omtrent de
niet alleen door goede land-en waterwegen regimenten en korpsenderZweedscheenN00rmet het binnenland, maar sedert Augustus weegsche legers en vloten (1870)''
, - pKa1876 o0k door een spoorweg met Miako ver- relXII (186.
8)'',- en hetdichtwerk:yllerbonden.Het binnenkomen van groote schepen i
nnerinren der Zweedsche V100t''
,terwjlhj
wordt er belemmerd door eene baar,t0twiex den rCld'' van Herder en den nrrasso''van
wegruiming de regéring van Japan t0t nu Göthe in het Zweedsch vertaalde.Nadatzjn
t0e vruchtelooze pogingen heeft aangewend. oudere broeder Karel X V kinderloos overleIntusschen bestaat er een gestadig stoomboot- den was?beklom hj den troon en werd den
verkeer tusschen de stad Osaka en hetaan llden Me11873teStokholm enden18denJulj
de andere zjde der baaigelegen Hiogo.De daaraanvolgende te Drontheim opeigenkosten
gezamenljkeuitvoeruitOsaka en Hiogo had gekroond.Hj deedpogingen om hetlegerte
in 1874 eene waarde van nagenoeg 9 millioen verbet
eren,maarvond bj den Rjksdaq geen
dollars en die van den invoer eene van 7,75 geboorvoorzjn plannen.op staatkundlg gemillioen. Men vindt er onderscheidene Euro- bied ychaarde hj zich aan de zjde van den
pôsche handelskantoren.Het merkwaardigste Driekeizersverbond en bezocht in 1875 de
gebouw der stad is het kasteel, - voorts Keizers te Berljn en te Petersburg.Sedert
heeft men er bjna 2000 tempelsen 272000 6Junj1867ishtjgehuwd metprinsesSophia
inwoners (1872).
van Fc.
s.
qcl, geboren den 9den Julj 1836,
Osborne is de naam van het zomerver- welke hem 4 kinderen schonk.
bljf der Koningin van Engeland bj Cowes
Oscers (Osci,Opsci)ofOseen isde naam
Op heteiland W ight.
van een der oudste volksstam men van Italië.
Oscar.Onder dezen naam vermelden wj Zj waren van Indo-Germaanschen oorsprong
Q Koningen van Zweden,te weten:
en woonden volgens de overlevering aanvanOsear I JP:TA Frans,geboren te Parjs keljk tusschen Benevento en Cales,vanwaar
den 4denJulj 1799en de zoon vandentoen- zjzichverspreidden overCampanië,Samnium
maligen generaal Bernadotte. Nadat deze be- en Apulië.Later echter werden zj doorde
noemd was t0t Koning van Zweden (1810), Sabellische volken t0t onderwerping gebragt,
verkreeg Oscar den titelvan hertog van SJ- zoodat hunne zelfstandigheid verloren ging.
dermanland en tevenseeneZweedsch-nationale Men vermoedt echter, dat de Ausoniërs als
opvoeding.In 1811 werd hj luitenant-kolonel een gedeelte der oscers in Campanië gevesder Svea-ljfgarde en in 1818 kroonprins, tigd bleven.Hunne taalism etdie der overige

groot-admiraal des Rdks, luitenant-generaal Italiaansehe volken, alzoo met het Latjn,
en chef der lste kavalleriebrigade, alsm ede vermaagschapten werd in de eeuw vöôr den
kanselier van deuniversiteiten,Upsala,Lund aanvang onzerjaartelling in Midden-en Been Christiania.ln 1819 studeerde h'
d aaneerst- neden-ltalië op het land overal gesproken.

genoemde en in 1822 deed hj eene reis door Een aantal woorden in die taalzjn op munDuitschland en Italië,latero0k doorRusland. ten en gedenkteekenen bew aard gebleven.

In 1824 werd hj onderkoning van Noorwegen! en in 1826 grootmeester der artillerie
en ln 1833 generaalen chef der artillerie in

hetvierdedistrict.Hj verwierfin hoogemate
deliefde des volks,en toen hj den 4denMaart
1844 den troon beklom,bragthj onderscheidenevrjzinnige wetsontwerpen tertafel!hoe-

Osenbruggen (Eduard),een verdiensteljk regtsgeleerde,geboxen den 24sten December 1809 te U etersen in Holstein, w erd in
1843 hoogleeraar te Dorpat en is sedert 1851

in die betrekking werkzaam te Zi
irich.Hj
heeftzich vooraltoegelegd op de theorie van

hetstrafregt.Van zjnegeschriften vermelden

wel de door hem uitgelokte beraadslaglngen wj:pDieBrandstiftung(1854)'',- rcasuistik
over eeneherziening der grondwetnietbeant- des Criminalrechts (1854)'',- mDer Hauswoordden aan de verwachtingen.In 1852 v0l- frieden (1857)'',- pDasalemannischeStraf-

bragt hj eene reisdoorEuropa,en na eene recht (1860)'',- rDas Strafrecht der Langosukkeling van vele Jaren overleed hj den barden (1868)'',- pKulturhistorischen Bilder
8stenJulj 1859.Hj schreefin 1839eenever- a
usderSchweiz(1862- 186442dedruk,1867)'',
handeling over de volksopvoeding en in 1841 - pW anderstudien aus der Schweiz (1867een werk over strafzaken en gevangenissen; 1876,5 dln)'',- pstudien zurdeutschenund
00k leverde hj eenigemuzikale compositiën. schweizerischen Rechtsgeschichte (1868)'',Htlwas in 1823 gehuwd met eene dochter en pDie Echweiz im den W andlungen der
van den hertog van Zelc/zf-àerg en had 5 Neuzrit(1876)''.
kinderen.
Oslander (Andréas),eigenljk Hosemanp,
Odcr 11 Frederfk,een zoon van den voor- een tlitstekend godgeleerde,geborenden19dek
irngaande en geboren den zlsten Januarj 1829. December 1498 te Gunzenhausen bj Ni
Hj ontving eenezorgvuldigeopvoeding,werd berg,studeerde te Ingolstadten W ittenberg,
in 1840 kadet bj de marine, volbragteene omhelsde de gevoelens van Lutlter en w erd

langdurigeereis op eene oorlogseik,studeerde in 1522 eerste evangelieprediker in de St.
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Laurenskerk te Niirnberg.In die betrekking doch de grondslag ligt dieper. fdl wordt
was hj tegenwoordig bj hetgodgeleerd ge- Voorts aangemorkt a1s de moeder pAarde''

sprek te Marburgenbj denRjksdagteAugs- alsdeontvangendenatuurkracht,terwjldaarburg,terwjlhj deSchmalkaldischeartikelen entegen Odiri.s de voortbrengende kracht der
mede onderteekende. Hj schreefvoortseene Z0naanduidt,welkeopdeAardewerkt.Zoodra
XHarmonia evangelica''. Ten gevolge van het hetrjk dernatt
lurop aardein den wintertjd
Augsburger Interim , waaraan hj zich niet zich als in doodslaap nederlegt, heerscht
wilde onderwerpen,verloor hj in 1548 zjne Osiris met Isis in deonderwereld,maarhj
betrekking,maaraanvaardde tevenshetambt bljftop aarde leven in zjn zoon Horw.
%(de
van evangelieprediker en hoogleeraaraarin de lentezon),in wien hj zichgedurigvernieuwt.
godgeleerdheid aan de pas gestichte universi- Osiris wordt voorgesteld in de gedaante en
teitte Königsberg,alwaar men hem in 1551 methet hoofd van een mensch.Men vereerde
t0t vicepresidentvan het Samlandsche bisdom hem in Opper-Egypte vooral te Philae en

benoemde.Zjn gevoelen,datderegtvaardig- Abydos,en in Beneden-Egyptehoofdzakeljk
making nietm oestbeschouwd w orden alseene te Memphis,Saïs en Busiris.
geregteljke daad van G0d,maara1sietsper- Osm an.Onder dezen naam vermelden we
soonljks,alsdewerkingeenerinwendigege- 3 Sultans van Turktie,teweten:O8man T,
regtigheid, voortspruitende uit eene geheim - bjgenaaamd Al G/
zt
zdï(de Veroveraar),eerzinnige vereeniging metCltrist'us,haalde hem sten sultan van Turkje!geboren in 1259 te
de verbittering op denhalsdergestrengev0l- Soekoet in Bithynië.Hj was een zoon van
gelingen van Lwther.Nadathj lnmiddelsden den Nomadenvorst Erthogroel,volgde in 1288
17den October 1552 overleden was: bleefde zjn vader op in de heerschappjen wasde
twist aanhouden, totdat alle volgellngen van stichter van hetrjk derOsmanen of'
rurken
Osiander in 1567 uitPruissen werden verban- doordien hj* zich onafhankeljk verklaarde,
nen.- O0k zjn zoon en kleinzoon waren den titel van sulta'
n aanvaardde en westeljk
schrandere godgeleerden.
Klein-Azië veroverde.Hj overleed in 1326.ee
ne
Egypt
i
s
che
godhe
i
d,
wel
ke
Osiris,
Osman 11,geboren in 1605.Hj beklom den
met Ids de hoogste hulde ontving, was de troon i
n 1618,voerdeeen onyelukkigen 00roudste zoon van Seb (Kr0n0s) en van Nod l0g tegen de Polen en werd ln 1622 bj een
(Rhea),voorts de broederen echtgenootvan Janitsjaren.oproer vermoord. Osman 111.
Isis,welkehem Horwsschonk.Hj was00r- D eze regeerde van 1754 t0t 1757.Zie verder
spronkeljk eene plaatseljke godheid teThis onder Tqrkiie.
in Opper-Egypte en een vorm van d6n zonneOsm an-pasja, een Turksch admiraal,
god Ra.Volgens Plutarehvshad hj bescha- geboren in 1792, trad reeds vroeg in dienst
v
ing gebrartaan hetEgyptischevolk,vooral bj de marinevan Mehemed 2!i,onderkoning
door het ultvinden van den ploeg,door het van Egypte!en nam in 1827 als bevelhebber
afkondigen van w etten en door het bepalen van eene brlk deel aan den slagbjNavarino.
van godsdienstigeinstellingen.Voortstrokhj ln 1830ontving hj hetbevelovereen Egyydoor Aethiopië,Arabië, Indië en Klein-Azië tisch f
regat, doch weldra jing hj over ln
alsoverwinnend veldheeren gedeelteljk o0k Ttlrksche dienst en werd ln 1840, na het
om door de magt der rede en den invloedder bombardementvan St.Jean d'Acre,bevorderd

muziek de zeden tebeschaven.Na zjnterug- t0tvice-admiraal.In 1853 ontvinghj het0ykeer echter ontstond er eene zamenzwering qerbevelovereene expedi
tie,welke ammunlvan Typlton (zjn eigen broeder)met 72ande- tIe naar Klein-Azië moest overbrengen,maar
ren methetdoelom hem tedooden.Zjsloten werd den BostenNovemberdoordenRussischen
hem in eene prachtige kist en w ierpen deze adm iraal Naeltlmow overvallen,gevangen gein de Nj1,zoodat hj zeewaarts dreef.IsLs nomen en naar Odessa gebragt.In 1854 herhulde gich in rouwgewaad en zocht m et kreeq hj zjnevrjhei
d en zag zich benoemd
klagten en .tranen naar het 1jk van haren t0t 11d van den admiraliteitsraad te Constangemaal.Eindeljk vond zj dekistin de0m- tinopel.
streken van Byblus,en zj verborg deze op
Osm ium (0d),eene enkelvoudige stofen
eene veilige plaats. Typhon evenwelontdekte één der platinametalen, vindt men tegeljk
de kist en sneed het ljk in 14 stukken,die m et platina, veelal vermengd met iridium
hj naarallekanten verstrooide.Isiszochtze (als osmiridium en iridosmium).OverosmiumAieder OP en begroef ze, ieder stuk op de zure dampen geven,m et w aterstofgegloeid,
plaats,waar zj het gevonden had.Daardoor een metaalglanzend,blaauwachtig witosmium.
ontstondentalrjkegravenvanOsirisinEgypte. Dit is zeer broos,krast glas,heeft een verToen echter Horus,de zoonvan Osiris,groot bindingsgewigt van 199,2 en een soorteljk
en sterk geworden was,waagdehjdenstrjd gewigtvan 2123.Fjn verdeeld osmium komt
tegen Typhon en behaalde op dezen de over- bj verhi
ttinq ln de luchtaan hetgloejen en
winning. Volgens Plutarehus beteekent het wordt vlugtlg als overosmiumzuuranhydride.
opsluiten van (lsirés in eene kist het vallen Met sal
yeterzuur en koningswatervormthet
van het water van de Njl. Intusschen be- overosmlumzuur.Naeenesterkegloejingbiedt
he
t
we
ê
r
standaandezuren,maarmetsmeltende
8chouwt hj O8LrQ in meer algemeenen zin
als het scheppend beginselen TypM n a1s de bjtende kaliensalpetergeefthetosmiumzuur
verwoestendenatuurkracht.Hetkan zjn,dat kalium.In droog chloor leverthetdonkerrood
de mythe van Osiri.
n gedeelteljk betrekking osmiumchloride (OsCl4),hetwelk met chloorheeft op het wassen en dalen van de Njl) kalium een kristalliseerbaar,moejeljk op te
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lossen,bruin dubbelzout vormt.Met zuurstof voortsstjfsel-,behangsel-en verfstoFenfabrievormtosmium een donkergroen oxydule(0s0), ken,loojerjen enbrouwerjenjpianofabrieken
een zwartoxyde (0s0c),een zwartdiosmium- enz.00k drjftmenereen levendigen handel
oxyde (0s:0:)!een osmiumzuur (OsO4H2) in paarden,rundvee,bam ,linnen,grM n enz.

en eenoverosmlumzuuranhydride (Os0j).0s- Men telt er omstreeks 30000 inwoners.Zj
miumzuur is alleen bekend in verblnding wasreedsvroeg eeneaanzienljkestad,maar
metbases.Uitoverosmiumztlurkalium wordtbj heeftvooralin den Dertigjarigen oorlog veel

verwarming met alkohol een paarsosmium- geleden.In 1644- 1648 werden aldaar en te
zuurkalium afgescheiden.Overosmiumzuuran- Miinster de onderhandelingen gevoerd over
hydride vormt kleurloozeprisma'
s,heefteen den W estfaalschen Vrede, die er den 24sten
prlkkelenden reuk, veroorzaakt ontsteking Octûber van laatstgenoemd Jaar ophetraadder sljmvliezen,vooralder oogen,heefteen huisgeteekend is.
Het bisdom Osnabriick werd door Karelde
scherpen,nietzuren smqak,smeltbjminder
dan1000C.
,kooktbjeeneietshoogerewarmte, Groote reeds in 787 gesticht.De eerste biswordt vlugtig met waterdamp,lost lallgzaam schop aldaar was een Fries, Wibo genaamd.
op in water, en wordt doormetalen en 0r- Onder de hoede van bi
sschop Frans,qraaf
ron r clA ck, werd de Ilervorming er lngeg
a
n
i
s
c
h
e
s
t
o
f
f
e
n
l
i
y
t
g
e
r
e
d
u
c
e
e
r
d
.
Me
n
g
e
b
r
u
i
k
t
overosmiumzuur ln de microscopie om de voerd,en bj den W estfaalsehen Vredewerd
praeparaten zwart te m aken, en osmiridium vastgesteld,datR.Katholieke en Protestantt0tpunten aan stalen pennen.
sche bisschoppen elkallder te osnabriick zouOsm unda L.(Pluimvaren) is de naam den afwisselen. Onder de 3 Protestantsehe
van een plantengeslacht uit de familie der bissehoppen bevond zich Ernstzv-t/x.sfI,later
Varens. Het onderscheidt zich daardoor dat keurvorst van Hannover, en de laatste bisde vruchthoopjes aan het bovenste gedeelte schop washertog Frederik '?l.AlYork.In 1803
der bladeren z00 digt op elkander staan,dat w erd het bisdom opgeheven, aan Hannover

zj de bladmassa aldaar geheel verdringen, toegevoegd en onder het geesteljk toezigt
waardoor dan aan den t0p van het loofeene gesteld van het bisdom Hildesheim. Na den
kluwenachtige en als eene bloem pluim ver- Vrede van Tilsit werd het land in hetk0-

takte opeenhooping van vruchtjes Ontstaat. ningrjk svestfàlen ingeljfd,in 1810 in het
De éénige soort,welke bj 0ns op vochtige, Fransche Keizerrjk en in 1815 in het kodrassige boschgronden voorkomt, is 0. re- ningrjk Hannover. In April 1857 werd er
pclï.
v L. (koningsvaren) met dubbel gevind het bisdom , doch zonder wereldljk gezag,
hersteld.
100fterhoogteva'
n 3 t0t9Ned.palm.
Osnabrkck, de hoofdstad eener landOssa is de naam van een gebergte in het
drostenjin dePruissischeprovincieHannover, landschap Magnesia in Thessalië, door het

Felegen in het vruchtbare dalvan de Hase, dal Tempe van den Olympus gescheiden en
ls het vereenigingspunt Van de SP00rY;0g0n in het zuidoosten metden Pelion verbondeu.
van Löhne naar Rheims en van H amburg H et w erd besc.
houwd als de woonplaats der
naar Venlo,welke laatstehiereen zjtak heeft centauren en reuzen. Thans draagt het den
naar Oldenburg.Zj is de zetelvan een land- naam van K issabos, en het verheft zich t0t
drostjvan een bisschop,van eendom kapittel, eene hoogte van bjna 2000 Ned.el boven de
van een Evangelischen van een R .Katholiek ûppervlakte der zee.
consistorie enz.De stad,wier vestingwerken
Ossenpikker (Buphaga)is de naam van
voor korten tjd geslooptzjn,heeftnaauwe, een vogelengeslachtuitdeafdeelingderZangkrom me straten en weinig ruime pleinen.M en vogels en uIt de familie derSpreeuwachtigen.
heeft er een met hetm etalen standbeeld van H!'
Jonderscheidtzich echtervan despreeuwen
Ju tws A J.
sdr en een, de Nieuwmarkt, m et door den vorm van den bek en door zjn
het paleis van Justitie. rl'ot de m erkw aar- voedsel, dat uitsluitend uit inseden besta>t.
digste gebouwen behooren er:devoormalire De gewone ossenpikker (B.africana L.)heeft
bisschoppeljke residentie,het raadhuis (ult de grootte van een ljster,is 01!den k0p,
de 15deeeuw,metmerkwaardigeportretten), nek en rug roodbruin,aan den bulk en onder
degrooteR.Katholieked0m inByzantjnschen den staart reekleurig en aan de vleugels en
stjlmetvelekostbaarheden en reliquieën,en den staart donkerbruin; de bek is aan de
de Protestantsche Catharina-kerk.Voortsheeft punt bloedrood en naar de zjde der neus-

men er een Protestantsch en een R.Katholiek gaten geel, en de iris der oogen roodachtig
gymnasium,eeneProtestantscheen eeneR.Ka- bruin. Men vindt dezen vogelin Senegal en
tholiekekweekschoolvooronderwjzers,eene verdel'zuidwaarts in Afrika t0taan deKaap
reu lschool,eene ambachts- en eene handels- de Goede Hoop.Hj pl
aatst erziçh op den
school,eenehoogereburgerschoolvoormeisjes, rug der runderen, Om er larven ult de huid
een instituutvoor doofstommen,eene kraam - van deze dieren te pikken.
zaal,een weeshuis,eenkrankzinnigengesticht
Os
sentony,zie onderAnehusa.
Osseten ls de naam van een Indo-Gerenz. De stad ishare welvaart ûorspronkeltjk
verschuldigd aan den landbouw ,doch isthans maanschenstam uitdenUaucasus.Dezebewoont
in eene fabriekstad herschapen.M en vindt er er onderscheidene dalen en berghellingen ten
jzer- en staalfabrieken, draadtrekkergen, noorden en zuiden van de Centraalketen.De
pletterjen,spjkerfabrieken,jzergietert
len en taalder Osseten komt hetmeestovereen met
maehinenfabrieken,papier-enkatoenfabrieken, het Pehlewien hetArmeniseh;zj bevat onvlasspinnerjen,tabaks- en sigarenfabrieken, derscheidene tongvallen.Hetras der osseten
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is op verre na niet z00 schoon alsdat van Toen in 1761hetrlournaldesSavants'
' yeandere stammen uit den Caucasus. Hunne ljk later M aw en Llaing,met de bewerlng
kleeding bestaatuiteen korthemd,eenbroek optrad, dat deze gedichten door Maepherson
en een opperkleed van grot'laken.Zj bedie- gemaakt waren en niet eens in hetGaelisch
nen zich van schoenen, welke uit garen en bestonden,betuigde laatstgenoemde,dat zulk

riemen gevlochten zjn, doch in den winter eenecritiek verachteljk was,maarkwam er
van vilten laarzen,en dekken het hoof'
d met niet in het openbaar tegen op, Omdat het
eene vilten m llts. Tempels ot'kerken hebben hem streelde, dat men hem voor zulk een
zj niet, en hunne godsdienstiseen zonder- uitstekenden dichterhield.Nietteminbezorgde

ling mengselvAn Mohammedaansche,Heiden- hj aan de inmiddels gestichte Highland S0-

sche en Christeljke gebruiken.- In ouden ciety'te Edinburgh denoorspronkeljken Gaetjd vormden de Osseten een magtig volk, lischen tekst, voor zoover hj dezen n0g

hetwelk Onder één opperhoofd het grootste bezat, en gemeld genootschap gaf dien in
gedeelte vandenCaucasus,benevensdesteppen 1807 in 2 deelen in het licht.D e m eeningj
t0taan deD0n endeW olgabezat.B atoeKhan datdiegedichten doora
'Iacphersonzjnzamenverdreef hen in de 13de eeuw uit de vlakten gesteld, is bltjkbaar eene dwaling,daarhet

naar het gebergte,en laterwerden zj over- zelfs bljkt?dat hj den Gaelischen teksthier
wonnen door Timoer,die hen onder de heer- en daar nlet eens goed begrepen heeft. Er

schappj steldevan een emir.Vervolgenswer- komtn0g bj,datmen metzekerheidweet,
den zj doorde Tsjerkessen meeren meerin dat die gedichten lang vöôr den tjd van
M aephersott in handschrift aanwezig w aren.
het gebergte tertlggedrongen.
O ssian ,in hetGaelisch Oisian en in het Erbestaateeneschrifteljkeaanteekeningvan
Iersch Oissin ()f Oisein,is de naam van een zekeren Peter M aedonald (1670),waarin deze
Celtischen barduitde 13deeeuw onzerjaar- verklaart,dathj eeneverzamelingvai
zoude
telling en wordt voorgesteld in de gedichten, Gaelische gedichten heeftbjeengebragt.Een
welke zjn naam dragen,a1s een zoon van lid van zjne familie?John Maedonald,heeft

koning Einyalvan Alba (opper-schotland)en onder eede aan de Hlghland Soeiety betuigd,
als in zjn Ouderdom beroofd van het licht dat zjn oude vader eene verzameling van
der oogen. De echtheid van die gedichten Gaelische gedichten bezeten had,alsmede dat
wordt echter zeer in twtjfel getrokken. In hj als ls-jarige knaa? onderscheidene van
de eerste plaats evenwcldientmen te vragen die verzen had van bultel)geleerd,bjv.van
naar den tjd,waarop zj vervaardigd zjn, een meisje,datde vlugtnam naarden stam
wanttusschen het gevoelen,dat zj uit de van Flnyal en de beschrjving der paarden
3de eeuw afkomstig en een ander gevoelen, voor den strjdwagen van Khmtltllin,alzoo
dat zi
J* Omstre6ks 1760 door den uitgever gedeelten, die in den pFingal'' voorkomen,

M aepkerson zamengesteld zjn,ligtn0g eene Hj deelde voortsmede,dathj vele gedichderde meening,nameljk dat zj in dellde ten mondelinr terkennisvanMacphersonhad
eeuw aan het Hof der Schotsc,
he Koningen

gebragt.O0k lshetbewezen!datereenhand-

zjn ontstaan. Hetisvan belang,heto0g te schrift heeft bestaan, het elgendom van een
vestigen op de wjze,waarop ztJ
'terkennis Ierschen boer,hetwelk denpcarthon''bevatte.
van het publ
iek zjn gekomen.Reeds Giral- Beide handschriften zjn echter te zoek ge:, overleden in 1220, maakt
d%D Olvlùrepdï.
gewag van den Gaelischen dichter Ossian.
Ook Joltnston spreektomstreeks hctJaar 1520
van groote epischegedichten in hetGaelisch,
en Bncltanan geet't in 1582 daarvan ge-

raakt. Een derde handschrift was in 1745 in
het bezit van m istress I'
raser. Haar zoon
nam het mede naar Am erika en verloor

het in krjgsgevangenschap.Intusschen had
J.Farqnharson, directeur van een Schotsch

tuigenis. Geruimen tjd echter geraakte de Collèçete Dinant, een afschriftvan datmapoëzj van de bewoners der Schotsche H00g- nuscnptvervaardigd,hetwelk htjin 1773 aan
landen in vergetelheid? en eerst de rector het Mchotsche kloosterte Douaitengeschenke
Héër6nymv Sconeweesln 1756 op de schoon- gaf,waar hetin 1793 tegelgk methetkloosheid van de gedichten der Gaelische barden
en leverdedaarvan eenigeproeven.D00rJohn
H ome en H wyln.P!i raangespoord,verzam elde
nu James M aepherson de Gaelische liederen,
w elke gezegd werden van Ossian afkomstig

ter verbrandde. Toen echter I'arhaqurson in
1767 de vertaling der gedichten van Ossian,
door M aepherson uitgegeven,onder de oogen

kreeg, verklaarde hj, dat deze gedichten
dezelfde waren als die van zjn handschrift.

te wezen.Hj schreefzeop uitden mondder Daarenboven mogten de leden der Highland
landbewoners en vertaalde ze in Engelsch Society omstreeks hetJaar 1800 zich ern0g
proza.Hj gaferin hetlichtonderdentitel: van overtuigen, dat inwoners der Hebriden

rRemains of ancient poetry, collected in de groote fragmenten van die gedichten konden
Highlands Of Scotland and translated from opzeggen Voorts legde Laehlan x cc M àLricln
theGalicorErselanguage(1760)'',enhieroy de verklaring af, dat sedert 1600 een hand-

volgden rFingal(1762)':1- rTemora(1763)
en eindeljk rW orksofOssian (1765)''.Deze
gedichten baarden doorhunne verwonderljke
schoonheid groot opzienizj trokken inzon-

schrift op garkementmetGaelischegedichten

in het bezlt was geweestvan zjne familie,

m aar dat m en ten laatste hctparkementt0t
kleermakersmaten versneden had, om datniederheid de aandachtt0tzlchvan H ome,A zlzae, m and langer in staat was,om de AngelsakRobertson!Herder en Göthe en werden weldra sische schrlftteekens te lezen.Daarenboven is
in verschlllende talen van Europa overgezet. het bekend,datde pcarthonsage''t0tdeoudq
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Indo-Germaansche sagen behoortj en veel
overeenkomst heeft met de Perzische pRoestemsage'' welke echter aan M aeplterson n0g
niet bekend k0n wezen. Daarenboven stemmen de zeden, regtsgebruiken en wetten in
de gedichten van Ossian volkomen zamen met

alles, wat oudheidkundigen in denJongsten
tjd over degewoonten derGalliërsen Noormannen hebben aan hetlicht gebragt.Einde1jk BtrooktdeoorspronkeljkeGaelischetekst,

Ossolinski.Onderdezen naam vermelden

@@

Wp:
Jersy (Ge0rg)Ossolinskl,eenPoolschstaatsman.Hi
jwerd geboren in 1595,studeerde te
Graz, volbragt eene reis door Engeland,

Frankrjk en Italië, nam deelaan de veld-

togten tegen Rusland t0taan de wapenschorsing van Deulina en vertrok in 1621 alsge-

zant van koninq Rkqismnnd naar Engeland.
In 1629 was hg tegenwoorRig bj deonder-

door M aqkerson opgeteekend, niet met de handelingen te Altmark, waardoorde Polen
Gaelische taal der 18de,maar in allen deele een wapenstilstand van 6jarenverkregen,en
metdie der 12de eeuw.Op aldie gronden is werd in 1630 groot-schatmeester der Kroon,

hetgevoelen verwerpeljk,datM aphersondie in welke betrekkinq hj de keus van prins
gedichten vervaardigd en laterin hetOaelisch W ladislaus t0t konlng van Polen doordreef
overqebragtheeft-- Evenzeerechterisheteene en zich met het bestuur desRjksbelastte.
dwallngtdat die gedichten van Osson,a1z00 TjdenseenezendingnaarWeenen(1634)werd
uitde 3deeeuw afkomstig zjn.In datgeval hj in denrjksvorstenstand opgenomen,nadat
moesten zijopgesteld wezeninhetoud-lersch, paus Urbanus TIII hem reeds t0tprins nan
dat evenveel afwjkt van hare dochter,het 0.ç:0110 verheven had.In 1635 vertrok hj
Gaelisch,alshetotld-lloogduitsch vandetaal a1s militair bevelhebber naar Pruissen,waar
van hetNibelungenlied. Ossians gedichten in hj in September doorhetverdragvanStumshun Gaelischgewaadzjn bljkbaarafkomstig dorf de verlenging van den wapenstilstand
uit de llde eeuw ,toengeheelSchotland,onder met Zweden bevorderde. ln 1636 verscheen

denzelfden schepter vereenigd, bj den bloei hj alsgezant0q den RjksdagteRegensburg,
der Gaelische taal en dichtkunst vrede en om de verkiezlng van Ferdinand III t0t
welvaart genoot. De stofvan deze gedichten Roomsch keizer te ondersteunen en tevens

isechterveelouder.TerwjlhetNibelungen- een huweljksverdrag tusschen zjnKoning en
lied oudesagen in hetriddergewaad der 12de de aartshertogin CaeeLlia A lcfl te slulten.
eeuw heeftgekleed, heeft men in de gedich- Na zi
jn terugkeer werd hj woiwode van
ten van Ossian het costllum en hetcoloriet Krakau, in 1639 vicekanselier en in 1643
der aloude Heidenwereldbehouden.Menvindt grootkanselier. In 1645washj voorzitterbj
daarin geene sprake van landbouw , maar het godsdienstig dispuut te Thorn tusschende
enkel van Jagt- en veeteelt.Dehofhouding R.Katholieken en deProtestanten,bevorderde
des konings bevindt zich in eene opene zaal in 1648 de verkiezing van Johann Ocdi-ir
en hj rigtgastmalen aan op debarreheide. t0t koning van Polen,en slootin 1649 vrede

Koningsdochtershouden haarverbljfin grot- metde oqroerige Kozakken en Tartaren. Hj
ten, en de huweljksband kan gemakkeljk overleed ln Augustus 1650, en zjne staatontbonden worden.Zelfsde doedelzak is n0g kundigeredevoeringenzjndoorGeoryFlrdfer
niet uitgevonden.M en vindt er geenerleiver- (1640)i
n hetlichtgegeven.
Josepk .r tzzïwzilictzzz Ossollnskl, graaf nan
m elding van deinvallenderNoormannenonder
Ko-qni,Inridli,Rin.g en RoV (353-500),maar Tenczyn,een Poolsch schrjver en een achteralleen van den inval van Ruaran, volgens kleinzoon van den voorgaande.Hj werd ge8whm koning van W est-Gothland en overleden boren in 1748 te W ola-M ielecka in hetw oi-

in 240, alsmede van den tjd van Caraealla. wodeschap Sandomir,wjdde zich reedsvroeg
Met betrekking tot den inboud heeft men

aan de studie der vaderlandsche geschiedenis

derhalveinderdaadoudestrjdzangen ensagen en letterkunde,vertrok als 1id van de Galiduitde 3deeeuw.Zj werden naardegewoonte sche Standen naar W eenen en koosdeze stad
der barden aan de mondeljke overlevering t0t zjne woonplaats.Zjn huiswerd ereene
toevertrouwd en ondergingen allengs in den
Vorm dezelfde veranderingen als de taalin
hetalgemeen.Alle regtstreekschetoespelingen
op de Heidensehe godsdienstwerden er voor-

vergaderplaatsvanSlawischegeleerden.FrlldI
benoemde hem in 1808 t0t geheimraad en in
1809 t0t directeur derKeizerljke Hofbibliotheek. Hj schonk aanzienljke sommen geld,

zeker uit verwjderd,zoodra Schotland t0t
hetChristendom bekeerd was,terwjldedichterljketafereelen en lyrischeontboezemingen
ongetwjfeld werden vervormd en verrjkt,
totdatdiegedichten eindeljkindelldeeeuw,
o
p yarkesaent geschreven, een vasten vorm
ontvlngen, waarin zj, eerlang met een v01komen verdwjnen bedreigd,door M acplterson
w erdenopgevangen en bewaard.Zjnevertaling
isechtergebrekkig en smakeloos,en deoverige
vertalingen zjn meestalnaardeze vervaardigd.

benevens zjne verzameling van boeken en

oudheden aan Lemberg,oqdataldaareen nationaal instituut voor Gallcië zou verri
jzen,
en overleed den 17den Maart1826,onderscheidene geschriften nalatende.

Ossuna (Don Pedro Tellezy Giron,hert0g van),een Spaansch staatsman,geborenin
1579 te Valladolid,volgde in 1581 zjn grootvader, onderkoning van Napels,naar laatstgenoemde stad, doch keerde in 1588 naar

Spanje terug,studeerdeteSalamancaenkw>m

In onsland heeftPieterLeonardvandeKa8teele weldra aan het H0f van Plilips II. Hier
een groot gedeelte der gedichten van Ossian echtervielhj wegenszjnescherpegezegden
in rjmelooze verzen overgebragt.O0k Bilder- in ongenade en werd naar Saragossa in bal-

##k heeftvanvelefraajevertalingengeleverd. lingschap verwezen. Hj vertrok echtervan-
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daar naarFrankrjk en vervolgensnaarP0r- ontleent zjne keurige tafereelen Mn hetdatugal,en kwam eerstnaden doodvanPltili
psJf geljksch leven van het volk en weet dit
wederin Spanje.Hiertradhj inhethuweljk op te vatten van eene schilderachtige zjde.
met de dochter van den hertog ran HlcJl# en Zjne doeken vertoonen veelalboerenkermisMnvaardde den titel van hertog van O.
::$IzlJ. sen, binnenhuizen met rookende, drinkende
Toen voorts Pltilips II1 hem verbande,ver- ofzingende boeren,schooltjes,pratendegetrok hj naar Vlaanderen en nam aan het zelschappen enz.In zjnestukkenliethjniets
hoofd van een door hem zelven geworven verloren gaan wat het schilderachtig efect
regiment deelaan 6 veldtogten.00k bezocht k0n verhoogen,daarbj gehol
pen door zjne
hj het H0f van HendrLk JF. koning van verwonderljke vatbaarheld voorhetschoone
v
a
n
kl
e
u
r
e
n
h
a
r
mo
ni
e
,
g
e
pa
ard aan eene
Frankrjk, en dat van JaeobJ',koning van
Engeland.D00r de tusschenkomst van zjn meesterljke yenseelsbehandeling, Mn een
vriend,denhertog van Zer-.,ontvinq hj in vluggen,geestlgen toetsen een breeden,doch
1607 verlof,om naarhetH0fte Madrid terug tevens uitvoerigen stjl.Zjnestukken zjn in
te keeren) en hj zag er zich benoemd t0t de voornaamste muséa van ons werelddeelte
kamerheer, ridder van het Gulden Vlies en vinden. In het Mauritshnis te 'sGravenhage
geheimraad des Konings. Hj haalde demi- heeft men van hem een pBinnenhuis''en een
nisters over t0t het sluiten van hetTwaalf- 5Buitenhuis'', - in het Trippenhuiste AmJarig BestandmetdeNederlanden(1609).Toen sterdam een sBoerengezelschap''enpDewerkhj echter in hetvelgendejaarde verdrjving plaats van een schilder'' - in hetmuséum
der Morisken in een tweetalmemoriën afried, te Berljn de pBuste eeneroude vrouw'' werd hj - doch vrt
lchteloos- doordeIn- in dat te Dresden zes pBinnen-en buitenhuiquisitie in staat van beschuldiging gesteld.In zen'' - in dat te Munchen zeven stukken
1611 vertrok hj alsonderkoningnaarSicilië, van zjne hand,- in het Louvre teParjs
herstelde er de rust,vernietigde er de magt hetportretvan den schilder en n0g 4 andere
deraanzienljke baronnen en derdoordeze stukken,enz.V00reen stuk van Ostade,gebezoldigde bandieten, bevorderde de ontwik- naamd pEen Hollandsch huisgezin'' werd in
keling van landbouw en handelen versloeg 1844 te Parjs bjna 16000 gulden betaald.
de Turksche zeeroovers in een driedaagsch O0k heeft hj een groot aantaluitstekende
gevecht op de kust van Caramanië.In 1615 etsen geleverd.
Izaök rtzs Ostade, een broeder van den
riep men hem naarSpanjeterug,maarreeds

in hetvolgendejaarbegafhj zich alsonder- voorgaande.Hj werd geboren te Liibeck in
koning naar Napels.O0k hier verwierf hj 1613en overleedteAmsterdam ,vermoedeljk
de toegenegenheid van hetvolk,daarhjzich in 1671.Hj schilderde eenigestukkenin den
tegen de willekeur van den adelverzette en trantvan zjnbroeder,maardaarenboveneen

de belastingen verminderde. In den ool-log aantal keurige landschappen.Er bestaan van
tusschen aartshertog Ferdinand en de Vene- dezen meester voortreFeljke schilderjen in
tianen (1617) bragt hj aan laatstgenoemden Engeland; voorts heeft men van hem in het
door vernietiging hunner koopvaardj op de Louvre een pW inter'',- in de Pinacotheek
AdriatischeZeeaanzienljkeverliezen toe.In- te Miinchen een pluandschap met een ezel''
tusschen maakte zjn krachtig verzettegen en een pW intermetschaatsenrjders''.Reeds
de invoering der lnquisitie te Napels hem in 1831 werd voor één zjnerstukken bjna

gehaat bj degeesteljkheid,zoodatdezedoor- 16000 gulden betaald.
dreef, dat hj in 1620 teruggeroepen werd. Osteologie of beenderenleer is een deel
Men legde hem ten laste, dat hj zich tot der Ontleedkunde (zie aldaar).
Osterm ann. Onder dezen naam vermelonafhankeljk vorst van Napels had willen
verhelen.W él regtvaardigde zich de Hertog den wj;
te Madrid, maar hj werd in 1621,na den
Hendrik .
TOAJS I'
rederik (in het Russisch
dood van Philips, op nieuw aangeklaagd en Iwanowitsl),graaf Ostermann,eenuitstekend

in den kerker geworpen, en overleed gedu- Russisch diplomaat.Hj werd geboren te Borende hetprocès in 1624 op het kasteel Ala- chum in W estfalen den 30sten Mei1686,nam

mede. - Zjn zoon don Juan volgde den wegenseen tweegevecht,waarinhjzjntegenvader op in al zjne waardigheden en over- stander doodde,de vlugt van Jena naarH01leed a1s onderkoning van Sicilië te Palermo land, werd door den vice'admiraalCrnynaanin 1656.
bevolen aan Peter de Groote, trad in Ru8siOstade.Onderdezennaam vermeldenwj sche dienst en genoot weldra het volkomen
Q vermaarde schilders,te weten:
vertrouwen van den Czaar. Hj bevorderde
Adriaan 'xzl Ostade,geboren te Liibeck in het sluiten van den vredeaan deProeth (23

1610.HjgenoottegeljkmetAdriaanWrowféer Julj 1711)enleiddedevredesonderhandelingen

het onderrigt van Frans S'
JI:
, te Haarlem , te Nystadt(10 September 1721),waarna hj
woûnde geruimen tjd in laatstgenoemde stad t0t vrjheer en geheimraad en in 1725 t0t
en vertrok in 1672 naar Am sterdam ,alwaar rjksvice-kanselier benoemd werd.CatltarinaI
hj in 1685 overleed.Andere belangrjke bj- bestemde hem op haar sterfbed t0topperhofzonderheden omtrent zjn levensloop worden meester van den lateren keizer Peter 11 en
door de geschiedenis niet vermeld,maarhj t0t 1id van den regentschapsraad gedurende

heeftzichonsterfeljkgemaaktdoorzjngenie. de minderjarigheid van haren opvolger.In
Hg behoorttotde beste Nederlandsehe genre- 1730 werd Ostermann in den gravenstand
schilders en is in hoogematerealistisch.Hj opgenomen en door keizerin Anna met 4q
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portefeuille van Buitenlandsche Zaken belast. Yiaardoor xaen m annen , die door hun invloed
Toen in 1740 prinses Anna t
'hlp Brwnswl
jk devrjheid van den Staatbedreigden,in balverheven w erd t0trjksbestuurdster,behield lingschap verwees,terwjlhunne eeren hun

hj zjne invloedrjkeplaats,maarde troons- vermoqen onaanqetastbleven.Hetostracismus
beklimming van Eloabetl
ö veroorzaakte zjn werd ln 509 voôr Chr.te Athene ingevoerd
val.Onder vooraendsel,dat hj bj keizerin door Clhthenes. Het volk moest ieder jaar
Anna bewerkthad,datElizabetk z0u worden

doorstemm ing bepalen,oferostracismusz0u

buitengesloten van de opvolging,en dathj plaats hebben. W erd deze vraag metJa behet testament van keizerin CatharLna verhei- antwoord,dan plaatste op de belegde volksmeljkt had, werd hj veroordeeld om ge- vergadering ieder burger den naam van den-

radbraakt te worden. Op het schavot (27 gene,wiens verwjdering hj noodig achtte,
Januarj 1742)werd echterdatvonnisveran- op een Ostracon ot'scherfje.W ie6000 stemderd in eene levenslange verbanning naar men tegen zich vereenigde,moest voor een

Siberië, alwaar hj den 25sten Mei 1747 te tjd van 10,latervan 5Jaar hetland verlaBeresow overleed.- Zjne beide zonen,die ten,doch hj k0n dopreen volksbesluit00k
kinderloos overleden, namen de zonen van
hunne zuster, met generaal Tolstoigehuwd,
als ltinderen aan, en deze laatsten voerden
den naam van Ostermann-Tpldfoi

eerderteruggeroepen worden.Hetostracismus
was
de
rhalve een
st
aat
kqndi
maatde
rege
de vr
eedzame
ont
wi
kkel
inggevan
n l,om
Staat

geboren in 1772, nam deelaan de oorlogen
tegen de Turken en Polen en zag zich benoem d in 1798 t0t generaal-majooren opperbevelhebber van het Russische korps, dat
met de Zweedsche en Engelsche hulptroepen
bestemd wasvooreentogtnaarNoord-Duitsch-

de zoon van Charmws. Doch 00k Clhthenes

door de wegruiming van eene schadeltike
Aleœander Td
tlt-t
lztl
ifj/, graaf Ostermann- oppositie te bevorderen.De eerste,die door
Fp!:J5i,eenverdiensteljk krjgsman.Hjwerd hetostraeismusgetroFen werd,wasHippareltns,
zelf werd weqens een verbond met Perzië
door het ostraclsmus gebannen,voortsAristl-

#e.
: (482), Tltemlstocles (459), Cimon (559),
Tltueydides (444)en eindeljk devolksmenner
Hyplrbolns (417), na wiens verbanning het

land.Na zjn terugkeer werd hj gouverneur ostracismus nietw eder w erd toegepast.

van Petersburg, voerde in 1806 bevel over
Ostrog is de naam van eene arrondisseeene divisie in het leger van Bennigsen,ont- mentshootdstad in hetRussischegouvernement
ving in 1812 het kommando over het 4de Volhynië.Tevoren waszj de zetelvan een
armeekorps en nam daarmede deel aan den evenzoo genoemd Poolsch vorsteljk geslacht.

veldtogtin laatstgenoemdJaar.Tn 1813 werd Zj ligt aan de Gorin en aan den mond der
ja en hecft een kasteel,een Grieksch
hj btl
'Bautzen gewond,streed bj Dresden W il
en voerde bevel Over het korps der Russische

garde bj Kulm , waar zjn arm verbrjzeld
werd.Met Klenau noodzaakte hj Dresden t0t
de overgave, en was in 1815 korten tjd gezantte Parjs.In 1817 werd hj generaalder
infanterie, en nadathj velejaren in Frankrjk en Italië had doorgebragt,ondernam hj
in 1831 eene reis naar het Oosten.In 1837
eindeljk vestigde htj zich aan het Aleer van
Genève en overleed aldaar den 12denFebruarj
1857.
Ostiaken (De)vormen een talrjken stam
in Aziatisch Rusland,vooralaan de Obien
Jenisseï en leiden grootendeels een zwervend

klooster, eene school V00r ridders, eene
kweekschool voor onderwjzers,5 kerken en
omstreeks 8000 inwoners,die een levendigen

handel drjven in tarwe, wol, leder, hout,
suiker, en m eel. Vele bouw vallen geven er
n0g getuigenis van voormalige grootheid.

Van de leden van het vorstelt
jk Poolsch
geslacht Ostrog, noemen wj:Relszka,prinses 'tlln Ostro.q,die,wegens hare schoonheid
verm aard,in een klooster ging,m aar in 1554
door prins Sangoeszl
co geschaakt werd, met

wien zj vervolgensin hethuweljk trad.Na-

dat haar gemaal verm oord was, gat'koning
k%l
gismnnd d'lz-gf
xdfl.
vhaartenhuweljkaangraaf

leven.Tevoren haddenzjhunneeigeneV0r- Gorka,na wiens overljden zj t0tkrankzinsten,wier nakomelingen thansn0g eene soort nigheid verviel.- Constantiin .
/t
ZdïJi,prins
van adeluitmaken.Hoofdzakeljk houden zj TG% Ostrog, een der magtigste vorsten van
zich bezig metJagten visscherj,en watzj zjn tjd.In den 0orlog van Polen tegen de
verdernoodig hebben,ruilen zj in tegen ge- Russen Tverd hjdegevangene van czaarIwan
droogdenvisch,traén,vischljm en pelterjen. <Jà(#znï(
.
/,terwjllaterMgismund Ihem t0t
Hunne dorpen tellen gewoonljk slechts een hetman van Lithauen en na zjne glansrjke
20-tal zeer onzindeljke hutten. Meerendeels overwinning op de Russen bj Oriza (1514)
hebben zj het Christendom omhelsd, maar t0t woiwode van W ilna benoemde.Hj overvele Heidensche gebruiken zjn n04 altjd bj leedin 1532.- Constantqn,hertogvanOzfros
hen in zwang,Ja, er zjn er,dle zeggen, een kleinzoon Van den voorgaande, tevens
dat hunne godsdienst niets anders is dan een jverig aanhanger der Grieksche llerk en
Slamanismus.Men meent, dat zj te voren een hevig tegenstander der Jezuïeten. Hj
100000 zielen telden, doeh dat M ntal is verklaarde zich tegen eene vereeniging m et
de R.Katbolieken,maarpoogde opdeSynode
thanstotqp 1/sverminderd.
'
Ostraclsm us ot' schervengerigt was de te Thorn (1645)eenetoenadering t0tdePron= m van een volksgerigt bj deoude Grie- testanten te bevorderen. In de stad Ostrog
ken, vooral te Athene,maar 00k in Argos, stichtte hj eene hoogeschoolen eeneboekMilete, Megara, Syracuse enz., waar het drukkerj.Hj overleed in 1668.- In 1673
petalismus (bladerengerigt) genaamd werd, isditgeslachtindemanneljkeljnuitgegtor-
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ven, waarna de goederen in het bezit zjn kwartier te Swiedziebno ontwierp hj den
gekomen dervorsteljkefamilie Sangoesgko. 4den october 1831 het manifest aan alle V0rOstrolenka, eene arrondissementshoofd- sten en volken van Europa en zocht daarna
stad van het Russisch-poolsch gouvernement eene veilige woonplaats in Frankrjk,waar
Lomsha, ligt aan de Naren en telt 6000 in- hj in 1847overleed.
W ladislans Tomasz O.
:JrPzn:N ,een broeder
woners. Zj is merkwaardig door de overwinning der Franschen onder Sarary op de Van den voorgaande. Hj werd geboren te
Russen onderEssenden 16denFebruarj 1807, W arschau den Tden Maart 1790, streed als
en doordiederRussen onder Diebits
j op kapitein in 1808 in den slag bj Roscjnj
dePolen ondeqRkrzyneekiden26stenMei1831. onderscheidde zich in den veldtogt van 1812
Ostrow skl is de naam van een adelljk onder maarschalk M aedonald en vormde bj
Poolsch geslacht.Daartoe behoorden:
den terugtogt de achterhoede. Op den landTomasz,graaf Ostrowslci,eenverdiensteljk dag van 1830 verscheen hj alsafgevaardigde
staatsman.Hj werd geboren den zlsten De- van Petrikau, werd bj het uitbarsten der
cember 1739, was onder Avgust'tbs 1II land- omwenteling lid van den ministerraad,sl00t
bode en nam onder Stanhlans zf
f-t
/l.sfl,gzit- met den Grootvorst het verdrag omtrent de
ting in den Senaat.Daar hj weigerde zjne ontruiming van Polen door de Russen,werd
goedkeuring te geven aan deconfoederatievan na de zamenroeping van het W etgevend LigTargowitz (3 Mei 1791),verloor hj zjne ehaam t0t maarschalk der Kamer van Afgewaardigheden en werd verwezen naar zjne vaardigden benoemd en belastte zich onder
goederen indeUkraine.Eerstin1809tradhj de dictatuur van Cltlopicki metde portefeuille
weder op het staatkundig tooneel,werdland- van openbaar onderwjs.Na de verovering
dagsmaarschalk en daarna voorzitter van den van W arschau volgde hj hetPoolscheleger
Senaat, en bekleedde die betrekking Ook in naar Modlin en bestuurde t0t het laatst t0e
het nieuw gestichte koninçrjk Polen. Uit de werkzaamheden van den Landdag. Den

zjde handen ontvingen delngezetenen erde 6denSeptember1831overschreedhjdePruisConstitutie,en hj overleed den 5denMei1817. sische grenzen,maarkeerdein 1862uitzjne
Antonie JoA= ,graaf Ostrowski, een zoon ballingschap in Polen terug, en overleed
te Krakau den 23sten November 1869.
Ostrya L.is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Amentaceën. Het
omvat boomen en heesters met hard hout,
meteen nietvolkomen ronden stam ,meteene

van den voorgaande. Hj werd geboren te
W arschau den Q7sten Mei1782,studeerde te
Leipzig,bestuurdedegoederenvanzjnvader,
maar nam in 1806,toen de Franschen onder
Murat W arschau binnentrokl
ten, dienst bj
de Fransche garde d'honneur.Gedurende den
Rjksdag van 1809:waarzjn vaderalsmaar-

vrjgladde schors,metlangwerpigeoflancet-

vormige, gezaagde bladeren en eenhuizige
schalk het voorzitterschap bekleedde,betrad bl
oemkatjes.0.eœyinifoliadcpz.iseen kleine
hj alslandbodede staatkundige loogbaan en boom met eene dlgte kruin of een heester,
voegdezichbjdeoppositie.Nahetultbarsten die in Zuid-Etlropa of in geheel het Oosten

van den 0orlog met Oostenrjk werd hj lid groeit en katjes draagt, welke op die van
der voorloopige regéring.Hj volgdein 1813 h0p geljkrn.
Napoleon I naar Dresden,woonde den volkeOstunl is de naam van eeneaanzienljke
renslag van Leipzig .bj,werd gevangen ge- stad in de Italiaansehe provincie Leece en in
nomen, maar ontving verlof om zich naar hetarrondissement Brindisi. Zj ligt aan den
W arschau te begeven.Nadat Polen eene con- spoorw eg Ancona-Brindisi, is de zetel van
stitutie ontvangen had,washj gevolmagtigde een bisschop,heeft eene fraaje hoofdkerk en
des landa aan de Hoven te Berlijn, Peters- 6 andere kerken, en teltm eer dan 16000 inburg en W eenen. Na den dood zgns vaders W On0rS.
(1817) kwam hj a1s Senator met kracht, Osw ald.Onderdezennaam vermeldenwj:
Oswald de Hell
m aar tevens m et omzigtigheid in verzettegen
kqe, een dichtwerk uit de
de willekeur van grootvorst Constantljn,en lzde eeuw , waarin enkel de naam van Osbj het uitbarsten derPoolsche omwenteling wald,koning van Engeland,voorkomt,terwjl
in 1830 werd hj t0t opperbevelhebber der hetvoor 't Overige een voortbrengsel is der
nationale garde en kort daarna t0tw oiw ode verbeelding.De inhoud is deze:Oswald hoort
benoemd. Toen echter K- kowieekimetdicta- den pelgrim W ahrmwndverhalenvandeschoontoriale magt was bekleed,nam hj zjn ont- dochter van den Heidenschen koning Aaron,
slag, streed den 6den en iden september a1s die al hare minnaars onthoofdt.Op aanraden
n den pelgrim wordteen raaf,door Oswald
vrjwilliqer op de wallen van W arschau en va
stemde ln de vergadering van den Rjks- opgevoed,a1s bodederwaarts gezonden,nadat

dag voor een strjd op leven en dood.Nadat
hj als voorzitter van den Senaathetbesluit
had uitgevaardigd, waarbj Krukowieeki van
hetdictatorschap werd ontzet,volgdc hj het
leger naar Modlin. Als voorzitter van den

men zjne vederen metgoudheeftversierd.De

vogelbereikt hetland der Heidenen en vindt
de dochter des Konings, van wie hj een
briefen een ring voorOswaldontvangt.Laatst-

genoemdetrektnuderwaaxtsmeteenaallzienljk

Rj
ksdar teZakroczin pleittehj nog vöôrde legerenschaaktdejonkvrouw.Aaronvervolgt
volhardlng in den 00r10g,doch 00k hetstand- devlugtenden en in zjn angstlegtOswaldde
vastig gedeelte van het leger, waarbj hj belofteaf,dathj bj ljfsbehoudelkebedeza1
zich bevond, werd genoodzaakt,dewjk te vervullen,welke hem in den naam van God
nemen op Pruissischgrondgebied.Inhethoofd- gedaan wordt.Na zjn terugkeer in Engelan;
XI.
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vierthj debruiloft.Dââr verschjnt Cltristws opgedragen.Hj wildedaardoordevolkspoëzj

als pelgrim verkleed en vraagt van den K0- verdrinpen enaan een Chri
steljk eposingang
ning in naam van G0d diensgemalin endiens doen vlnden, vervaardigd naarhetvoorbeeld,
van
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dius, Jleelcld,
koningrjk.Metdiepe smart voldoetOswald
aan zjne gelofte,waarna de pelgrim zich be- Aratus,Prndentin enz.Intusschen isdedich-

kend maakt.Van dien tjd afleidde hj met terljke waarde van zjn werk nietgroot,zjne gemalin een heilig levenen beidenkwa- althans veel gerinyer dan die van den rHemen 2 jaar daarna te overljden.Meer dan liand''.Merkwaardlg echter is het, dat hj
ééne bewerking van het gedichtis bewaard reeds eindrjmen in plaatsvan alliteratie begebleven: althans ééne is uitgegeven door zigt,terwjlmentevensinzjneopdragtsverzen
R tmiiller (1835)eneeneanderedoorPfei
ler, acrosticha aantreft,nameljk begin-en eindterwjlhetnaderistoegelichtin de runter- letters der regels, die te zamen een naam
suchungen iiber das Gedicht v0n Sanct 0s- vormen. Er bestaan van het gedicht van

wald (1876)''van Edzardi.

Otfried 2voortreieljkehandschriften,name-

Oswald t)p> Wblkenstein, een dichter uit 1jk te Heidelberg en te W eenen, alsmede
een adelljk Tyroolsch geslacht.Hj werdge- minder naauwkeurige te Miinchen enz.Men
boren te Gröden in 1367 en leidde een avon- heeft daarvan eene uitmuntende uitgave van

tuurljk leven.Reedsvroeg nam hj deelaan
den krjgstogtvanAlbreehtIIIvanOostenrjk
tegen de Pruissen,trad in dienstbj verschillende Vorsten en bezocht zellb Perzië en Armenië.Naverloopvan25jaren keerdehjterug
naarTyrol,waarniemand hem herkende.Hier
vattehjtoegenegenheid op voorSabinaJh#:r
en volbragt op haar verlangen eene reis naar
hetHeilige Land,vanwaarhjin 1401terugkeerde.VervolgenstrokhjmetkeizerR'
apreeld
naar Italië, zwierfrond in Engeland,Portugal,Spanje en Afrika en ondersteunde Ernst
rlp OostenrqkteyenzjnbroederFrederik.Het
laatstbegafhj zlch ten strjdein 1419 tegen
de Hussieten.Daarnawoondehjopdenburgt
Hauenstein, en overleed den zden Augustus
1445.Hj heefttalrjkeliederennagelaten,die

P%er (1877).

Othm an,de derde khalif,wasdeschoonzoon van Moltammed, een der eerste aanhangers van den Profeet en reeds 0ud en zwak,

toen hj in 644 na den dood van Omar t0t
beheerscherderGeloovigengekozenwerd.Hj
lietzich geheelen alleiden doorzjnebloed-

verwanten en gunstelingen,die te voren t0t
de heftigste tegenstanders van M oltammed behoord hadden,maar nu de voorkeur genoten

boven zjnegetrouwebeljdersen doorafpersing en zedeloosheid den Islam t0tschande
verstrekten.Daardoor wekte Otâman dealgemeene ontevredenheid en er ontstond oproer

in verschillende gewesten.In 656 werd hj
teMedina dooreenwederspannigen stadhouder
vermoord.Hj heeftzich intusschen zeerverechter zoowel in vorm als inhoud veel ge- diensteljk gemaakt door een hoogst naauwkunstelds hebben. O0k bovenverhaalde lotge- keurigen tekstvan den Koran te leveren.
Otho (MarcusSalvius),Romeinsch Keizer,
vallen van Oswal
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geboren te Ferentinum in Etrurië in 32 na
medegedeeld.Zj
Chr. werd de vertrouweling van N ero en de
(1847).
Osw ego , eene stad in den Noord-Ameri- deelgenoot in zjne uitspattingen. Hj stond
kaansche Staat New-York, ligtaan hetm eer aan Nero in 59 zjne gemalin Poppaea ,
9eïsg
Ontario.Zj isregelmatigaangelegdenheeft, af,en w erd toenalsstadhoudernaarLusitanië
behalve vele fraaje gebouwen,eeneuitmun- gezonden,waar hj metoverleg enzachtmoetende haven, door steenen dammen beveiligd
en doo1'forten verdedigd,voortseenekweek-

digheid de zaken bestuurde.Toen Galba in
68 opstond tegen Nero, schaarde Otho zich
school voor onderwjzers, eenige fabrieken, aan de zjde van eerstgenoem de en bewees

een levendigen handel en ruim 22000 inwo- hem belangrjke diensten.Toen echter Galba
ners. Het Oswegokanaal verbindt deze stad niethem ,maar Poo t0topvolger koosjdeed

metSyraquseaan hetEriekanaal.

Otltozich den 15denJanuarj69doordePrae-

Otahelte, zie TcFzifi.
torianen t0tKeizeruitroepen. Op dienzelfden
Otfried is de vervaardiger van eene in dag werd Galba vermoord,en nuhuldiqden
verzen gebragte qllarmonie der Evangeliën'' 00k de Senaatenhetvolk dennieuwenKelzer.
dietotdebelangrdksteoverbljfselen deroud- Intusschen hadden de legioenen in Germanië
Hoogduitschetaalenletterkundebehoort.Hj Titelliws t0t Keizer uitgeroepen,en tweeaanwas geboren te W eiszenburg in den Elzasen

zienljke legersruktennuopnaarItalië.Otko
hoorde eenigen tjd de lessen van den ver- trok tegen deze te velde,doch nadat zjn
maarden Hrabann X lvrsld in Fulda en ver- leger onderscheidene overwinningen had bemoedeljk o0k die van 8alomo,laterbisschop haald,leed het bj Cremona eenebeslissende

van Kostnitz (Constanz).Tevens maakte hj nederlaag,waarna Otko zich den 16den April
er kennis metQ medeleerlingen,Hartmuoten 69 om het leven bragt,ten einde den Staat
W erinbrakt uit St.Gallen,door wie hj in vooreen burgeroorlogte bewaren.
briefwisseling kwam m et Notker ZJIH J- en
andere geleerde mannen. Uit Fulda keerde

Ottave rlm e noemt men de achtregelige

coupletten, inzonderheid bj de Italiaansche
Otfried naarhetBenedictjnerkloosterW eis- dichters?bjv.bj Tassoinzjn rGerusalemme
zenburg terug,en hierheefthj zjn gedicht: liberata'' in gebruik. D e regels bestaan uit
XLiberEvanyeliorum Dominigratiatheodisce 10-en ll-lettergrepigeJamben; deeerstezes

conscriptus''ln 868voltooid.Hetbevat5 boe- reqels zjn slepende en rjmen om den ander
ken en is Mn koningLodewl
jk d6DslifdcFzer drleaan drie,terwjldelaatstetweesfmxnde

OTTAVE RIME- - OTTO.

zjn en desgeljksdezelfdeeindklankenhebben.
Ottaw a of Grand Aitzr in de naam van
eene der belangrjkste zjrivieren van deSt.
Laurensrivier in Canada.Zj ontspringtinhet
Grand Lake,vloeitwestwaarts d00r het Lac
Quincein hetTamiscamangmeer(186 Ned.el
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Gelegenheidsrede bj de oprigting van het
monument voor dr.Simon StjlteHarlingen
(18s0)''.op lastenten behoevevanhetFriesch
Genootschap heefthjvoortsuitgavenbezorgd

van ondergcheidene geschiedkundige werken,

en eindeljk vermelden wj van hem :pThat
boven de oppervlakte der zee),wendt zich Oera Linda B0k enz.(1872)''
,- pGeschiedvervolgens naar het zuidwesten, vormt de kundige aanteekeningen en opbelderingen bj
grenzen tusschen de provinciën Ontario en That Oera Linda B0k (1873)''
,- en rDe
Quebec,en verdeeltzich bj hetverlatenvan Koningljke Académie en That Oera Linda
het Lake ofthe two Mountains in 2 armen, B0k (1874)'', waarna hj echter de overtuivan welke de kortere zich in het Meer van gendebewjzen der onechtheid van datboek
St.Louismet de St.Laurensrivier vereenigt, nietheeftkunnen ontzenuw en.
terwjl de andere om het eiland Montreal Otténsen, eene stad in de Pruissische
kronkelt en voorts na een l00p van 55 Ned. provincie Sleeswjk-Holsteinjteltonderscheimj1de St.Laurensrivierbereikt.Hetatroom- dene fabrieken en ruim 12000inwoners.Merkgebied der Ottawa heeft eene uitgebreidheid waardig is er het kerkhof ks de rustplaats

van 3800 D geogr.mjl en men schathare
lengte op 1000 Ned.mjl.Zj ontvangtonderscheidenezjrivieren en verbreedtzich hieren
daart0tmeren,terwjlzj elderstusschent0t
elkandernaderenderotswanden stroomversnellingen doet ontstaan, welke hinderljk zjn
voor de scheepvaart.Eene van deze,tusschen
de stad Ottawa en de St.Laurensrivier,kan

men vermjden langs een kanaal.De rivier
stroomt door boschrjke gewesten en isdoor
het Rideaukanaal (217 Ned.mjllang) met

Kingston aan het meer Ontario verbonden.
De stad Ottawa, de hoofdstad van het
Britsch rDominion of Canada'',ligt aan die
rivier en tevens aan den mond der Rideau.
Overbeide zjnbruggengelegd,en tegenover
de stad verhett zich Hullmet Onderscheidene

jzermjnen.De ligging ven ottawa is zeer
schilderachtig;op een heuvelverheâbn erzich
het Parlementsgebouw ,deKoninkljke boekdrukkerj en het prachtige regéringsgebouw.
Men vindtereenefraajeR.Katholiekehoofdkerk.De stad weM in 1823 door den oëcier
dergenie .
/4,den aanleggervan hetRideaukanaal, gestlcht, droeg t0t 1854 den naam

vanhetstofeljk overschotvanKlopstoek,van
zjne eerste echtgenoote Meta en van zjne
weduwe.

Otter(Lutra vulgaris,Mustela lutra L.
)is

de naam van een verscheurend zoogdier uit
de familie der W ezelachtigen,hoewelhetzich

vandewezelsonderscheidtdoorzjnetusschen
de teenen geplaatste zwemvliezen.Hetheeft
in elke kaak 6snjtanden en z-maal5 maaltanden, wordt nagenoeg 1 Ned. el lang en
heeft een staart, die bjna de halve lengte
bereikt van zjn ligchaam.Zjne pelsisvan
boven donkerbruin,in deJeugdbjnazwart,
en aan buik en pooten licht grjs.In den
winter is de pels donkerder dan in den z0mer;zj wordtmetdejaren gelervan kleur,
en onder de kin en aan de zjden van den
neus zietmen meestaleenewitte vlek.Zjne
ooren zjn kort,zjn k0p isrond,en zjn1jf

gestrekt en laag op de yooten.Degewone
otter komt voorin vele rlvieren van Europa
en Azië, en is 00k in 0ns Vaderland geene

zeldzaamheid.Hjbewoontden oeverengraaft

hierschuinsoplooyendegangen.Hj leeftvan

visch, kreeften,klkvorschen,padden en wa-

van Bytown,en telt thans bjna 22000 inwo- terratten en vischtmeestal bj maneschjn en
nersj die vooral een levendigen houthandel des winters onder het js.Hj i
szeer schuw ,
scherp van reuk en gezigt, m aar verdedigt
drjven.
Ottem a (Jan Gerhardus),een verdienste- zich metwoede.Daar hj veelvisch verslindt
ljk Nederlandsch letterkundige, geboren te en zjnepels zeergezochtis,wordthjsterk
Doetichem den lsten December 1804,was van vervolgd, zoodat hj in bewoonde streken op
1830--1834 conrector te H arlingen en voorts den duur verdwjnt.- Eene andere soort
tot 1872 praeceptor en conrector te Leeuw arden. In laatstgenoem d Jaar ontving hj een
eervolontslag,maar bleefinFrieslandshoofdstad gevestigd, Yiaar hi
j a1s secretaris Van
het Friesch Genootschap niet weinig t0tden

bloei dier vereeniging heeftbjgedragen.Behalve verhandelingen in tjdschriften,inzonderheidin den rvrjeFries'',schreefhj:pDe
Evangeliën van Matthaeusen Marcusinhunne
o1
(
or
8s
6p
5r
)o
''
nkeljkne overeenstemming hersteld
Kores. Historisch.chronologisch
onderzoek naar den tjd der Babylonische
ballingschap (1850)''
,- gDeJubelperiodeaangewend bj de tjdrekening van de geschiedenis der Joden gedurende het tjdvak der
Babylonisehe Ballingschap onder deoverheersching derPerzen (1855)/',- ropschriftder
gxafzuil van Psamtik,enz.(1859)'',- rHet
meer Flevo en de Middelzee (1854)''
,- en

(L.brasilensis) komtvoorin Zuid-enNoordAm erika;deze is grooterdan degewoneotter
en roodachtig bruin van kleur.In Finland,
Polen en Rusland heeft men eene kleinere

soort (L.Lutreola),- en aan dekustder
Stille Zee in Azië en lmerika den grooten

zee-otter (L.marina,lutris L.4,die 1 Ned.
el lang is en eene Quweelachtig zwarte pels

heeft,terwjlero0k meteenebruineenzelfs
met eene witte pelsgevonden worden.
Otto (Odo,Otho,Ud0,Audo)iseen oudgermaansche naam.Van hen,diehem droegenj

vermelden wj:

Eenige Roomseh-Duitsclte Xdïzdr.
ç,te weten:
Otto I de Grppfd!een zoon van den Duitschen koning Hendr%k I en van diens tweede

gemalin M athilde.Hjwerdgeborenden22sten
November912 en zag zich reedsbjhetleven
van zjn vader,met terzjdestelling van zjn
2;*

4Q0
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Daarentegen deed hj vruchtelooze pogingen
om Beneden-ltaliëteveroveren.Hj overleed
den 7den Mei973 te Memleben in Thi
iringen
en werd te Magdeburg bjgezet.
Otto 11 de Apo#e,een zoon van den v00rschàpvanMainz gekroond.Hj onderscheidde
zich door vastheid van wilen kloekheid van gaandeen van Adelltdd.Hj werd geboren in

ouderen broeder Thankm- ,t0ttroonopvolger
benoemd.Den 8sten Augustus936 werd hj'te
Aken door de Vertegenwoordigers der Duitsche Stammen gekozen en door den aartsbis-

daad, door eene krachtige gestalte en bedre- 955,bezateene kleine,welgemaaktegestalte,
venheid in alleridderljkeoefeningen,voorts eene groote mate van beschaving en een ridd00r vroomheid,zachtmoedigheid,vergevens- derljken geest.Hj werdreedsbj hetleven

van zjn vadert0tRoomsch Keizergekroond
en regeerdevan 973t0t97;onderdevoogdj
zjnermoeder.Hj moestaanstondsoorlogen,
en nuuweljkshadhj hertogHendrik11van
teworstelen:deBohemersenW enden kwamen Bejeren,diemetanderen tegenhem opstond,
ill opstand en in Bejeren namen de zonen in 9;7 overwonnen en gevangen genomen,
van hertog Arnolf,na den dood van dezen, toen Lotltariws, koning van Frankrjk,een
op eigen gezag hethertogdom in bezit.Otto inval deed in Lotharingen. Doch o0k deze
overwon laatstgenoemden en ontzettehen van m oest voor Ottowjken,diehem in 9;9 t0t
.* den
hunne heerschappj,en dempte 00k den 0p- Parjs vervolgde, zoodat Lotltk inn b9
stand van zjn broeder Tltankmar,diein 938 Vrede van Chiers (980)Van alleaanspraken
gezindheid en trouw ,zoodathj nietweinig
heeft bjgedragen t0t bevestiging van het
Duitsche Rjk.Reedsbj hetaanvaarden van
hetbewindhadhj metgrootemoejeljkheden

in den Eresbum gedood werd,en van hertog op Lotharingen moest afzien.oproerigheden
Eberkard '
pJl lkanken. Langduriger was de te Rome en te Milaan beteugelde hj door

strjd tegen het oproer van zjn Jongeren zjnetegenwoordigheid.In Beneden-ltalieontbroederHendrik,die dooranderevorstenwerd rukte hj ApuliëenCalabriëaan deGrieken,
ondersteund. Otto behaalde de overwinning

en maakte zich meester van Napels, Salerno

b
j Birthen (939) en brart 00k Hendrikt0t en Tarente.Toen echter de Grieksche Keizer
onderwerping. Deze deed ln 941 eene poging a
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den 13den
om (ltto te vermoorden, maar ontving vergiFenis van den Koning en werd een getrouw Julj 982eenebeslissendenederlaagtoegebragt,
aanhangervan dezen.Ottobegiftigdenuzjne zoodathj opeenGriekschBchipternaauwerbloedverwanten metverschillende hertogdom- nood naar Rossano ontkwam. W élwerd op
en Rjksdag te Verona besloten t0t een
men,oefende eeneqestrenge regtvaardigheid. d
hield de vazallen ln bedwang,verhief zjn nieuwen veldtogt tegen de Grieken en Araschitterend Hoft0thetmiddelpuntdesrjks, bieren en t0t de verovering van Sicilië,maar
vermeerderde de bezittingen der kroon en

vöôrdat daaraan uitvoering gegeven werd,

zocht steun bj de geesteljkheid.In 950 0n- overleed Otto den 7den December983teRome
n werd in het voorportaal van de St.PiederwierphjnogmaalsdeBohemersenW enden, e
nadat hj in 947 een voorspoedigen veldtogt terskerk begraven.Hj wasgehuwd Inet l:heoondernom en had tegen de D enen. Door het phania,eene Griekscheprinses.
stichten van onderscheidenebisdomm enpoogde
OttoJfT,bjgenaamdhetW oxArArW ereld
hj het Christendom aan de noordeljke en (Mirabilia Mundi).Deze,de éénigezoon van
nze
br
n.
daet
hjnalV
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an uit te den voorgaande,was bj hetoverljden zjns
ooe
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keNagr
zjnrjk vaders 3 JM r oud en ontwikkeldezjn gunaanmerkeljk vermeerderd had, trok hj in stigen aanleg onder de leiding van bisschop
951, te hulp geroepen door Adelhdd, de Bernward en latervan den beroemden Gerbert,
weduwe van Lotltarins, koning van Italië, terwjlzjnemoeder Tl
teopkanLaenzjnegrootover de Alpen, trouwde, toen zjne eerste moederAdelhdd,bjgestaandoordeschrandere
Femalin Editl
ta,eene Angelsaksischeprinses, Mathilde, abdis van Quedlinburg en eene
m 946 overleden was,metAdelkddennoemde

zich Koning vanltalië.Nadathj denopstand
Van gjue Zonen u dol
f en Koenraad (953954)gedempten henvanhunnehertogdommen
beroofdhad,behaaldehj denlodenAugustus
955 op hetLechfeld bj Augsburg eeneglansrjke zegepraalop de Hongaren,trok in 961
opnieuw naarItalië,werd denzdenFebruarj
962 te Rome tot Keizer gekroond en stichtte
alzoo het Heilige Roomsche Rjk der Duitschers.Zoodoende weeshjzjneopvolgersden
wegnaardewereldheerschappj,dochwikkelde

zuster van Otto 11,alsmede door den aartsbisschop Willi
go van Mainz,hem in hetbezit

der kroon handhaafdenendestaatsaangelerenheden met wjsheid bestuurden. Lotkar%u ,
koning van Frankrjk,zag zjne nieuwe pogingen t0t verovering van Lotharingen mislukken,de opstandderW endenw erdgedemptj

en Ottonam persoonljk deelaandeveldtogten

van 986 en 991.In 996 noodiyde pausJoM pse.
sX V hem uitom nM rItallëtetrekken4

hier herstelde hj de orde en werd te Rome
doorpaus Gregoriu F,dien hj op den Hei-

hen tevensin Oorlogen,die de algemeene be- ligen Stoel geplaatst had, den zlsten Maart
schaving bevorderden, maar de eendragt in 996 totK eizer gekroond. Nieuwe volksbew eDuitschland aanmerkeljk benadeelden. T0t gingen, door den Romeinschen senator Crestweemaalt0e dempte hj een oproerderR0- celfl:veroorzaakt,dedenhem in998wederom
meinen en zoowelJokannes X1I a1s Benedic- over de Alpen trekken. Grootsche plannen,

t%8 F beroofde hj van dedriedubbelekroon. nameljk om hetoud-Romeinsche Keizerrjk
De hoogstewereldljke en geesteljkemagtin te herstellen en Rome tot middelpunt der
het W esten was in zjne han; vereenigd. wereldheerschappj te maken,vervulden zjn

OTTO.
brein. Met bloedige gestrengheid herstelde
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reikt,werd hem een regentschap van 3 leden

hj de orde en deed zjn leermeester Grbert ter zjde gesteld,totdat hj den lstenJunj
nder den naam van Dyll
m tr 11 den pause- 1835 zelf de teugels van het bewind in hanljken zetel beklimmen.Hj volbragt voorts den nam.Zie voorts onder Griekenland.Door
bedevaarten naar het graf van den Heiligen de Grieksche pmwenteling van 1862 van den
Adalbert en naar dat van Kareld6 Gropf: te troon beroofd,keerdehj naarzjn vaderland
Aken.Bj zjnterugkeerteRomein 1001be- terug, en overleed te Bamberg den 26sten
legerde hem het volk in zjn eigen paleis, Julj 1867.
EenigeAdrf/gesenJJlPfalzyraafr@p8696zoodathj devlugtnam naar Rxvennaenden
Q3sten Januarj 1002 te Palermo bj Viterbo Cd41te weten:
Otto rozl Nordkeim, gesproten uiteen oud
overleed.Hj werd teAken begraven.
Otto TF,derden zoon vanHendrikdeN ex'
?z
) Saksisch geslacht,hetwelk aanzienljke goeen van Matâilde,eenedochtervanHendrLkff, deren had in de nabjheidvanGöttingen.Hj
knning van Engeland.Hj werd geboren in wasvoorzigtig,sluw en eenuitstekendkrjgs1174 en voerde,nadatzjn vaderin den ban man, maar tevens zelfzuchtig, roekeloos in
e keuze der middelen,waardoor hj zjne
gedaan was(1180),den naam Van Otto 'pl1 d
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Leenwen- trouweloos. Na den d00d van Kendrik 1I1
hart en Verkreeg Van dezen, a1s l00n V00r schonk keizerin Agnes hem het hertogdom
M n het

zjne dapperheid in den oorlog tegen Pltili
p- Bejeren,maarhj spandein 1062zamenmet

zx# 11 zloqldfld,koning van Frankrjk,het Anna t)g4 Kewlen en Ekbert r.l BrwMwj;k,
graafschap Poitou en hethertogdom Aquitanië. om denjeugdigen HendrikJF teKaiserswerth

Hj waseen echtkrjgsman,stouten dapper,
maar tevens hartstogteljk en ruw.Na den
dood van keizer Kendrik VI werdhjin April
1198te Keulen doordepartj derW elfen t0t
tegenkoning benoemd tegenover Philippns1)J4
Zwaben uithetgeslachtderHoltenstawfen.Hj
leed echter de nederlaag, hoewel hj door
Engeland, Denemarken en den Paus ondersteund werd,en moestdewjk nemen naar
Engeland.Van verzoening echter wilde hj

weg te voeren.In 1063 washj bevelhebber
in den strjdtegen Hongart
ie,werktein 1066

m ede t0t den valvan A dalbertmJl Bremen,
verwierf grooten invloed op hetbestuur des

rjks 0n

W a8

een der hardnekkigste tegen-

standers van Hendrik IV.Toen deswege zekere Egino hem beschuldigde van een m oord-

aanslag tegen den Koning,en hj zich door
een Godsoordeel niet wilde zuiveren, werd

hj in den ban gedaan en vanzjn hertogdom

ontzet(1070).Wé1greep hjnaardewapens,
maar moest zich ln 1071 onderwerpen en
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Duitsch koning erkend en te Frankfbrtnog- herkreeg daarbj zjne allodiale goederen.In
niets hooren. Eerst na het vermoorden van

maals gekozen,alsmede door den Paus,aan
wien hp hetinvestituurregt en het regt van

1073 plaatstehj zich aan hethoofd van den
epstand in Saksen en bedong bj den Vrede

beroep op Romevoorgeesteljkeaangelegen- van Gerstungen (2 Februarj 1074)de terugheden had toegekend,den 4den October 1209 gave van Bejeren,maarwerd den 9denJunj
t0tkeizerqekroond.Toenhjechterverzuimde 1075 bj Langensalza doorHendrikIV overde toezegglngen, aan den Paus gedaan, te wonnen,zoodat hj zich nogmaals aan den
vervullen enzelfbdekeizerljkesouvereiniteits- Koning moest onderwerpen.Hj kreeg genade
regten in Italië herstelde,deed de dragerder en w ist hetvertrouw en van H endrik dermate
driedubbele kroon hem in den ban en ver- te winnen, dat deze hem m et het bestuur
klaarde in 1212 FrederLk 11 uit hetgeslacht van Saksen belastte.Otto echter vergold die
derHohenstanj'
envoorden regtmatigeqkoning goedheid met snooden ondank en werd in

van Duitschland.Het:uiden desrjksonder- 1076 op nieuw afvallig.Hj droeg nietweinig
Bteundelaatstgenoemde,en weldramoestOtto, bj t0tde afketting van Hendrik 1V en t0t
pczl Zwaben als tegen0ok doorden Koning van Frankrjk bjB0u- hetkiezen van Rndolf '
vineB qeslagen, voor zjn tegenstander het koning. Hj nam deelaan beider strjd alB
ondersplt delven.Nadat I'
rederik 11 te Aken

bevelhebber der Saksers, volhardde o0k na

gekroond was,trok Ottonaarzjneer:anden den dood van Rudolfin zijn verzet,enoveren voerde er oûrlog tegen W ddemar,koning

leed in 1083.

van Denemarken,en tegen den aartsbisschoy Offo Itgraafvon Y 'JffdldùccA,geboren om van Magdeburg.Hj overleed den lodenMe1 streeks hetjaar1120.Hj vergezeldealsbanierdragerI'
redrik1op zjntogtnaarRome,
1Q18.
Eén Konin.
qnan Gzlàeplgsd,nameljk:

opende door hetveroveren van eene op eene

rotsgelegenesterktebt
jVeronaden wegvoor
Lodewnk ;,koning van Bejeren.Hj werd het Keizerljk leger,werd desweget0tpfalzgeboren te Salzburg den lsten Junj 1815, graaf van Bejeren benoemd en maaktezich
ontving eene zorgvuldige opvoeding,reisde in door dapperheid en schranderheid z0o verDuitschland en Italië en werd door de Con- diensteljk jegens den Keizer,datdezehem
ferentie te Londen van 7 Mei1832 t0tkoning in 1180methethertogdom Bejerenbeleende.
van Griekenland gekozen.Nadatde Nationale Otto stierfden llden Julj 1183.
Vergadering te Athene hem in die waardigOtto 11 de D/orllcFzfke,geboren in 1Q06.
heid had erkend,beklom hj er den 25sten Hj ontving van zjn vader de Pfalz bj de
Januart
j(6denFebruarj)1833dentroon.Daar Rjn en volgde hem in 1231 op alshertog
hj den l8-jarigen ouderdom n0g niethad be- van Bejeren.Hoewelgehuwd metAgnes,u1t
Otto I FrïddrfcA Iuudwi
g,tweeden zoon van
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hetgeslachtder Welfen,washjeengetrouw
aanhangervan hetKeizerljk HuisderRohenafxfel.W él deed de Pauseljke partj hem
eenigen tjd reifelen in zjne toegenegenheid
JegensFreder%k TJ,maarin 1246gafhjzjne
dochter Eloabetl
t ien huweljk aan koning

dol) rx Koeroeden,maar sneuvelde op den

28sten Julj 1227 bj Gramsbergen,waarde
Drenthenaren eene volkomene overwinning
behaalden. - Otto III,een zoon van graaf
Willem I rJl Holland en alzoo een broeder

vanFlorisfF'
lHj werdbisschopvanUtrecht

Koenraad en stond dezen in den 00rl0g tegen in 1235, maar eerst na lange weifeling beHelnrok 2J@: en W illem r.l Rolland ge- krachtigde de Paus deze benoeming.Nadat

trouw terzjde,zoodathj in denban gedaan zjn broeder in een steekspelteCorbie was
en over zjn land hetinterdictuitgesproken omgekomen, nam hj den Jeugdigen graaf
werd. Toen Koenraad F in 1251 naar Italië W illem 11 en het graafschap Holland onder
trok,benoemde hj Otto t0trjksbestuurder. zjnevoogdjen wasaanwezig bj dekrooning

Deze overleed den 29sten November 1253.
van laatstgenoemden graaf t0t Roomseh k0Offp VI1,graafvon WïffdldlccA,pfalzgraaf ning (1248).Hj overleed in 1249,eene0nvan Bejeren.Hjwaseen driftig enoploopend wettige dochter nalatende,die in 1269 in het

man,dieuitwraakzuchtop den zlsten Junj huweljk tradmetBowdewl
jnrJ> Noordwnk.
1208 te Bamberg koning Pltili
ppus ç
lJs Z'
tcaTwee Grcrel1,
cl Ge/eof Geldevjteweten:
ben vermoordde. Otto IV deed hem deswege
Otto J, een zoon van Hendrik,gru f van
ill den ban, en de Pfalzgraaf werd kort Gelre.Hj werd geboren in 11Gi en volgie
daarna in de nabjheidvan Regensburg door zjn vader op in 118:.Hj streedmetgoed
Heinricltfl
pl Kalindin omgebragt.
gevolg tegen den bisschop van Utrecht,den
EenigeA czkgrcrdzlran Wrcp#ezzù/
lr-g,zooals: graat'ran A'
p/lJl# en den graafran Cleef en
Otto1(1170- 1184),een zoonvan Albreeht sloeg het beleg voor Deventer,terwjlkort
d6 2e:r.- Otto 11 (1184- 1205),een zoon daarna door bemiddeling van keizer Frederik
van den voorgaande.Hj oorloogdetegen den de vrede t0tstand kwam.In 1188 trok hj
a
artsbisschopvanMagdeburr,diedenbanvloek met de graven V3n Holland en Vlaanderen
over hem uitsprak. Om zlch van dezen te naarJerusalem en begiftigdenazjnterugkeer
ontdoen, moest.
#j zjne allodiale goederen Zutfenmetstedeljkeregten.Hjvoerdevoorts
in de Altmark in leen ontvangen van het n0g vel
e oorlogen gn overleed in 1207.Zjne
aartsbisdom.- Otto II1,een Jongeren zoon echtgenooteRiehild%s,vermoedeljkeenedochvan AlbrecktII.Hjregeerdemetzjnbroeder tervan Robbert,graafvanXlddcl,gingdaarop
Johann Van 12Q0 t0t 1267,vergrootte zjn in een klooster. - Otto fJ, een zoon van
rjk en stichttestedenenkloosters.- OttoIV Gerhard en van Margriet, de dochter van
met deJ?YJ (1266--1309).Hj 'verd in 1287 Hendri
k,hertog van Wrcscpf. Hj werd in
door de Afagdeburgers in den slag bj Froze 1233 kerkvoogd te Emmerik,doch hierover
e
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n
eene
kooi
opges
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een geschil met den bisschop van
gevangen genomen
maar door zjn dienstman Johann von W'McFz Utrecht, dat eerst in 1235 werd bjgelegd.
voor 4000 pond zilver vrjgekocht.In 1280 Hj nam deel aan den kruistogt tegen de onwerd hj bj Straszfurtdoor eenepjlgetrolen. gelukkigeStadingersenvergroottezjngebied
waarvan hj de punt een Jaar lang in zjne door den aankoop van Or01.O0k streed hj
hoofdwond moest dragen.O0k hj vergrootte tegen u dolfvanAOJJe,bisschopvanMunster,
zjn gebied en istevensa1sminnezangerver- en werd door dezen gevangen genom en,zoomaard.- Otto F deZW ccrd,eenzoon van dat hj t0t losgeld zjne heerljkheid Goye
keizer Lodewuk de WW-.Hj werd mark- aan den bisschop in leen moestafstaan.De
graaf en keurvorst na den afstand van zjn keizerskroon werd hem aangeboden,doch hj
broeder Lodewl
jk, waseenlosbandig en ver- vergenoegde zich metde belangen van graaf
kwistend vorst,en overleed in 1379.
W illem klczlHolïand voortestaan.Hjhielp
EenigeWïq
sdcAoyydzlTan TJ'
lrecFlf,nameljk: dezen Aken enKaiserswerthbelegeren,leende
Otto I! een zoon van Otto J, graafvan hem gelden wastegenwoordigbjzjnekrooGelre. Hj ontving eene geleerde opleidinr, ning.Zjn levensloop was voortseene aantrok ten gevolge eener gelofte naar het Hel- eenschakeling van oorlogen,en.hj overleed
lige Land en werd bj zjn terugkeerproost den lodenJanuarj 1271.
te Zanten.In November 1212 zag hj zich
Voortsvermelden wj n0g:
voorts door den invloed van zjnebloedverOtto AefKind,hertogvan .
& ls:'
l
W à-.r
z1ewanten t0t bisschop van Utrecht benoemd. burg.Hj werd geboren in 1Q04, was een
W egens zjn Jeugdigen leeftjd,diedezebe- zoon van graafW ilhelm (een zoon van Hennoemingnietveroorloofde,werdhjopontboden tfrïkde.
& dfff
zl)eneenneefvankeizerOttofF,
naar Rome en overleed op reis derwaarts in dien hj in 1218 in hetbezitvan Liineburg
1216.- Otto Jf,een zoon van Bernard k)J4 opvolgde.In 1226 ondersteunde hj zjn00m ,
dr N'#e,abt en bisschop in Ljqand.Hj koning W aldemar van Denemarken, in den
was domprior te Utrecht, toen hj na den strjd tegen de Noord-DuitscheVorsten,werd
dood van zjn voorganger in 1216 doorden den 22sten Julj in den slag bj Bornhövede
invloed van graaf W illem ran K olland en van gevangen genomen,en zag zich eerstin 1230
Grard tlls Gelre t0t bisschop van Utrecht weder op vrjevoeten gesteld,nadathem in
verkozen werd.Met W ill- I t)J> Kolland 1227 door den dood van zjn 0om Hendrik
volbragthj een kruistogtnaar Palaestina en 0ok Brunswjk was ten deel gevallen.Hj
voerde een hevigen oorlog tegen Gelre,die verzoende zich op den Rjksdag te Mainz
in 12:6 eindgde.Hierop streed hjtegen R%. (1235) met keizer Frederik 11 en verkreeg

OTTO.

dehertogeljkewaardigheid.Hj overleedden
9den Junj 1252,en isde stamvadervanhet
HuisBrnnswnk-A neburg.
Otto de 2# 6,markgraafran Xgldzez.Hj
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dochter van keizer Hendrik IV zag zich op

l4jarigen leeftjd door zjn vadert0tproost
studeerdete Parjs.In 1130 trad hj te Morivan het stift Kloster-Neuberg benoemd en

was de oudste zoon van markgraaf Koen- mund in Bourgondië tûe t0t de Orde der CiBraad de Grpof: uit het Huis Wettin, aan- tereiensers, werd er abt in 1132 en in 1137
schouwde hetlevenslichtin 1116,en verkreeg bisschop te Freising,waarhj den godsëenbj de verdeeling der vaderljke bezittingen stigentoestand zooveelmogeljk zochtteverhet markgraafschap Meiszen. In 1160 nam beteren. Htioverleed in zjn klooster Mori-

hj met den Keizer deelaan een krjgstogt
naar Milaan, en in dejaren 1165 en 1179
streed hj tegen Hendrik de Zddl'
lp.In 1189
werd hj door zjn zoon Albreatgevangen
genomen, omdat zjne gemalin Hedwl
g,eene

mund den zlsten September 1158.Hj schreef
het wjsgeerig geschiedwerk: pDe duabus

aan zjn jongeren zoon Dletrien.op lastdes
Keizers werd hj op vrjevoeten gesteld,en
nu vatte hj de wapens op tegen zjn zoon,
zoodat hetland van Meiszen met alde ellenden des oorlogs bezocht werd.onder zjne
regéring ontdekte men demjnen teFreiberg,
en hj overleed den18denFebruarj 1190.
OttodeSdilkd,den apostelvan Pommeren.
Hj werd geboren omstreeks hetJaar 1069
in het graafschap Bregenz, zag zich a1skapellaan geplaatst bj den Poolschen hertoj
W ladhlaus A'
drwzls,jverdevoordeuitbrel-

ErnntJ'
IIJI,
COtto,eenverdiensteljkDuitsch
componist.Hj werd geboren den lsten 8ep-

civitatibus'',- alsmede pGesta FridericiimPeratoris'',opgenomen in derM onumenta''van
Pertz.
dochter van Albrechtde Weer,hem had overOtto. Onder dezen geslachtsnaam vermelgehaald,om hetmarkgraafschap t0etekennen den wj:
tember 1804 te Königstein in Saksen en

ontving zjne opleiding te Dresden en te
Leipzig, waarna hj in eerstgenoemde stad

leeraar werd in de muziek aan eeneschoolen
in 1830 cantor in de Kruiskerk, welke be-

trekkinghj t0tin 1875bekleedde.Gedurende
eenereeksvan Jaren washj muziekdirecteur

in de overige Evangelische Kerken aldaar,
alsm ede van de liedertafel, en overleed den

5den Maaxt 1877.Van zjnecompositiën ver-

ding van het Christendom in Pommeren en melden wj de oratoria:rDesHeilandsletzte
in Polen, w as daarna domheer te Regens- W orte'',- rDie Feier der Erlösten am Grabe
burq en kapellaan van keizer Hendrik 1F, Jesu'',- en rlliob''1- deopera's:pDasSchlosz
en ln 1103 bisschop te Bamberg.Hjwaseen amRhein''- enrDerSchlosservonAugsbuxg'',
voorstander der wetenschappen en stichtte benevens de operette: pDie Mordgrundbrt
lck
onderscheidene kloosters, als zetels van ge- beiDresden'',- voorts onderscheidene meloleerdheid.Zjne levensgeschiedenis werd be- dieën van liederen enz.
schreven door 3 monniken en geplaatst in de
Inriedrien J'
IIJI,
: Otto, e0n verdiensteljk

XMonumenta''van Pertz.Bj hetsluiten van scheiktlndige.Hj werdgeboren den 8stenJanuarj 1809teGroszenhain in Saksen,oefende
Paus (1122) bewees Otto aan eerstgenoemde zichaldaarin deartsenjmengkunde,studeerde
belangrjke diensten.In 1124 riep .
Boleslans, te Jena, werd in 1830 leeraax in de scbeihertog van Polen,hem naar Pommeren,om kunde bj Nafhnsll
gs te Althaldensleben,en
een concordaat tusschen den Keizer en den

de overwonnene inwoners aldaar t0t het in 1835 buitengewoon,in 1842 gewoon hoogChristendom te brengen, en Otto begafzich leeraar in de scheikunde aan het Carolinum

tot tweemaaltoe derwaarts.Hj overleed den
3osten Junj 1139 te Bamberg en werd in
1189 heilig verklaard.Zjn t'
eestdag valt op
den zden Julj.

te Brunswjk.In 1866 za4 hj zich benoemd
aldaax den 13den Januarj 1870. Van zjne
t0t diredeur van deze inrlgting,en overleed

geschriften vermelden wj: rluehrbuch der

Otto kltzs Botenlanben,een m innezanger uit rationellen Praxis der landwirtschaftlichen

het grafeljk Huisran Aezlwdùdrg.en we1een Gewerbe (1838; ;de druk 1875)', - rluehrJongeren zoon van graafPoppo VI.Hj werd buch der Essigfabrikation (18404 2de druk
geboren tusschen 1175 en 1180 en trok in 1857)'',- rluehrbuch der Chemie (naar Gra1197 over Beneden-ltalië naar het H eilige Atx-,1840;4dedrtlk 1865- 1872,4 dln)''1Land.In Syrië trad hjin hethuweljk met en pAnleitung zur Atlsmittelung der Gifte
Beatro ,eenedochtervan Josselin#eConrtenay, (5dedruk,1875)''
.
die aldaaraanzienljke goederen bezat.Eerst Joltann #lrI Tlteodor,ridderron Otto,een
in 1220 keerde hj in Duitschland terug,na- verdiensteljk Protestantsch godgeleerde.Hj
dathj de Syrische erfgoederen zjnergema- werd geboren te Jena den 4den october 1816,
1in verkocht had.In 1234verkochthj daar- vestigde er zich in 1844 alsprivaatdocenten
enboven zjn stamslotBotenlauben bj Kissin- werd er ill 1848 buitengewoon hoogleeraar,
gen aan den bisschop van W iirzburg en bragt waarna hj zich in 1851 benoemd zag totgezjne laatste jaren doorin hetdoorhem ge- woon hoogleeraar in de kerkgeschiedenis te
stichtekloosterFrauenroda,waarhjin 1244 W eenen. In 1871 werd hj in den erfeljken
overleed. Zjne liederen onderscheiden zich Oostenrjkschen ridderstand opgenomen.Zjn
door eenvoudigheid en gevoel.
hoofdwerk is:pcorpus apologetarum christiaOtto mp> Freisén.g, een Duitsch geschied- norum seculi secundi (.1842- 1872j 9 dln;

schrjver.Hj werd geboren omstreeks1112, 3de druk, 1876 enz.)''
. Voorts schreef hj:
graaf van Oostenrjk, en van Agnes, eene (1841)'',- pDe epistola ad Diognetum (18454

was de derde zoon van Leopold .f'F,mark- rDe Justini Martyris seriptis et dodrina
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Qdedruk,1852)'',- sDesPatriarchenGenna- Oostenrjk,maarsnet
lvelde den 26stenAugusdios v0n Konstantinopel Konfession kritisch tus op het Marchfeld.
Ottokc rcl Stiermarken, ten onregte 00k
untersuchtundherausgegeben (1864)'',- rDe
we1 Ottokar ,
t)
01Horneekgenaamd,eenDuitsch
gradibusin Theologiq (1871)'',enz.
Otto va'
n Guerlcke,zie Gnerieke.
dichterengeschiedschl*jver.DezewaseendienstOttokar. Onder dezen naam vermelden man van den ridder Otto '/1sz?Liehtenstein en

leefde in de 2de helft der 13deen in den aanTmee
TJ# Bohemen, nameljk: vang der14deeeuw.HjschreefeenerRjmOttokar I Trz- pl,die geruimen tjd met kroniek van Stiermarken'',uit 83000 verzen
verschillende mededingers streed om de heer- bestaande en uitgegeven door Pez in zjne

wj:

schappj, in 1194 door Hendrik IV afgezet

Scriptores rerum Austriacarum (1745)''.Hj

werd, maar in 1197 Hendrik van Trtzl.g ver- verm eldt daarin met groote kennisvan zaken
drong, en van Pl
il%L
ps rx Ztvabentin 1198 en met ongemeene waarheidsliefde de gebeur-

de koninkljke waardigheid ontving.In 1203 tenissen van zjn tjd.
werd hj we1is waar door Phili
psafgezet, Otway (Thomas),een verdiensteljk Enmaarhj zag daarentegen zich in hetkoning- gelsch dlchterj geboren den 3den Maart 1651
schap erkend door paus Innoeentins IV en te Trotting in Sussex,studeerde te Oxforden

door Otto rcs Brunswjik.O0k verzoendehj
zich in 1204 wederom met Phil%s.Eerst
was hj een vriend van OttoJF,doch koos
later de partj van I'
rederik fJ,en overleed
in 1233. - Otto Trze-yd/, een zoon van
koning W engelL Hjwerdreedsbjhetleven
zjns vadersop aandringen van keizerIkedeHk 11 door een gedeelte van den Boheemschen adelt0t koning gekozen (1248),maar
het volgende Jaar door zjn vadertotonderwerping gebragt.In 1251 werd hj doorde
Oostenrjksche Standen t0thertogbenoemden
nam met hulp der Pauseljke partj de O0stenrjksche landen in bezit. Om zjn gezag
n0g meerte bevestigen,tradhjin hethuweljk metMaryaretha,deweduwe van koning
Hendrik VIIuithetgeslachtderHohenstaufen,
en kwam na hetoverljden zjnsvaders00k
in het bezit van Bohemen en Moravië. In
1254 ondernam hj met een aantalDuitsche

werddaarnatooneelsyeler.Zjn spelvondgeen

bjval,maarhjverwlerfeenberoemdennaam
doorzjnetreurspelen: rAldbiades''en pD0n

Carlos''.DeFaafranTlt
y-plfAbezorgdehem

eene aanstelllpg alsOëcier,enhjvertrok in

1677 met een dragonderregim ent naar Vlaan-

deren.W eldra ontving hj wegenszjnel0sbandige levenswjze ontslag uitde diensten
voorzag nu doorletterkundigen arbeidin zjn
onderhoud. Hi
j leverde 0.a.de treurspelen:
Theorphan (1680)''en pvenisepreserved0r
theplotdiscovered (1681)'',en overleedin de
diepste armoede den 14denApril1685.Zjne
gezamenljkewerkenzjnin1812doorThornton
in 2 deelen uitgegeven.Zjnestukken onderscheiden zich door geestigheid en gevoel.

Oudaan tloach'
lml,eenverdiensteljk Ne.
ren te Rjnsburg den idenOctober 1628 en
derlandsch dichter en geschiedkundige,gebo-

overleden te Rotterdam den 26stenApril1692,

ridders een kruistogt tegen de H eidenen in
Pruissen,stichtte in 1255 Königsberg en trok

studeerde te Leiden en verwierfer de vriend-

Dieer grondbezit als erfgenaam van Ulrieh,
hertog Van Carinthië en Ilraïn.In 1273 be-

berjming (1684)''van zjnehandisgeruimen
tjd bj vele Doopsgezinde gemeenten in ge-

schap van Petrusz
gorïrerïld.Reedsop20-Jariin 1267- 1268 nogmaals derwaarts. Hj ver- gen leeftjdschreefhjhettreurspel:plohanna
sloeg de Hongaren op hetM archfeld en sloot Gray, koningin van Engeland''. Voorts onden W eener Vrede van 31 Maart1261,waar- derscheiddehj zich a1sgesehiedschrjverdoor
door hj Stiermarkenverkreeg.Voortsbeves- zjn rToetssteen op het Goudsch kronjkle
tigde hj den vrede door een huweljk van (1654)/',- rRoomschemogendheid(1664)'',zjne nieht K'
unLqnnde nan .
& Jz
3#:wù1Ir.
g met en rllistoriederRjnsburgeren''.zjneppoëzj''
den zoon van Bela JF,koning van H onga- en zjne n'
rooneelpoëzj'',deeerste in 3 deerje.In 1262 werd hj wettig beleend m et 1en, zagen het licht in 1712,en zjne rOnOostenrjk en Stiermarken en verkreeg n0g uitgegevenegedichten''in 1724.Eene rpsalm-

haalde hj nogmaalseeneoverwinning op de bruik geweest.

Hongaren.ToenvoortsdeKenrvorsten hem van
het kiesregt uitsloten en een nieuwen Koning

Oude, zie A'
ude.
Oudem ans. Onder dezen naam vermel-

kozen, kwam hj in verzettegen de verkie- den wj:
: Oudemans,een verdienzing van Rndol
f rcp Halsbur.
q,tenzj deze Anthonie Oorz?:Jï,
hem in het bezit van alzjnelanden beves- steljk Nederlandsch taalkenner.Hj werdgetigde.Rwdolfnoodigdehem t0ttweemaalt0e boren te Dordrecht den llden Mei 1798 en
vruchteloos naarNiirnberg en W iirzburg,om opgeleid voorhetonderwjs.Eerstbekleedde
er den eed van hulde af te leggen,en ver- hj de betrekking van hoofdonderwjzer en
klaarde hem in 1275 vervallen van de Oostenrjksche landen, die nu t0t het Rjk terugkeerden, en deed hem in 1276 in den Rjksban. Tevens trok Rudolf door anderen geholpen, tegen hem te velde)zoodat Ottokar

lector in de natuurkunde te Amsterdam en
stond vervolgens aan het hoofd der eerste
Gouvernements lagere school te Batavia.Na

een nadeeligen vrede moest sluiten,waarbj
hj alle Oostenrjksche landen verloor. Hj
werd echter met Bohemen en Moravië op
nieuw beleend.In 1278 deedhj een invalin

Arnhem en overleed te Njmegen den llf
len
October 1874.Behalve eenige werkjes v00r
de Jeugd en een bundel gedichten, dien hj
metzjn broeder(den generaal-majoor CArid-

zjn terugkeer vestigde hj zich te Leiden,
werd er schoolopziener, w oonde daarna te
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tiaan zlfbsl Oudemans)uitgaf,leverde hg: derzoek naar de vlugtige vetzuren van de
XChronologisch handboek van degeschiedenis cocosboter'' - ronderzpek naar de eigendervoornaamste Staten(1824):5,- pGemengde schappen en de zamenstelling der laurinezure
taalkundigebjdragenenbedenkingen(1845)'', zouten'' - nonderzoek naar devetzurenvan
butter'',- ronderzoek van de vaste
rW oordenboek qp de gedichten van G. de sheaAz.Brederoô (1857)'',- pTaalkundig woor- vetzuren uit papaver-olie''1- Over debromodenboek op de werken van P. C. Hooft substituten van het stearinezuur en over eene
(1868)''
, en rBjdragen t0teen Middel-en uithetbromostearinezuurgevormdeverbinding
oud-Nederlandsch woûrdenboek (1869- 1874, Cs6Hs4O4''
, - voorts gaf hj in het licht:
5 d1n, t0tR)'',hetwelk naar hetvoltooide XRecherches sur la quantité d'éther contenue
handschriftisvoortgezet door dr.-4.de J'
c.Ce . dans les liquides (1861,metHoekj''
,- psur
Daarenboven plaatste hj onderscheidene op- 1es contractions dans 1es mélanges liquides

stellen in tjdschriften en leverde uitgaven (1864,met Hoekjb't- pDas specifsche Gevan pllet Moortje van Brederoô (1859)''- wichtderEssigsâure und ihrer Gemische mit
en van pDerYstoriën bloeme enz.(1857)''. W asser (1866)'',- en eindeljk eene reeks
Antoine Cprzldïlî:Ouder
mansJ'
r.,een verdien- van merkwaardige opstellen in Duitscheschei-

steljk scheikundige en een zoon van den
voorgaande.Hj werd geboren teAmsterdam
den 19den April 1831, vertrok 3 jaarlater
met zjne ouders naar Batavia, alwaar hj
zjneeersteOpleiding ontving,keerdein1840
naar het Vaderland terug, waarhj zich te

kundige tjdschriften, in de pverslagen en
mededeelingen derKoninkljkeAkademievan

W etenschappen''en in de pArchives Neerlan-

daises''!van welke wj noemen: pover het
soorteljk draaiingsvermogen dervoornaamste

kina-alkaloïden'' - ponderzoekingen over
Leiden door het ontvangen van privaatlessen het podocarpinezuur''
.- en sonderzoek 0men daarna aan het gymnasium voor de acadé- trent de samenstelling en constitutie van het
mische loopbaan voorbereidde en in 1848,na Plumierazuur''.
het aieggen van het staats-examen,als stuCorneille zzlfpiwd Jean zàrlAc- Oudemann,
dent werd ingeschreven.Nu legde hj zich een broedervan den voorgaande en eenuitstet0e op de wis-en natuurkunde en vervolgens kend Nederlandsch kruidkundige.Hj werd
bepaaldeljk op de scheikunde,welkestudie geboren te Amsterdam den 7den December
hj wegensden ongunstigen toestand van het 1825,studeerde te Leiden in de geneeskunde,
Leidsche laboratorit
lm in 1852teUtrechtvoort- promoveerde aldaar in 1847 en vestigde zich
zette,waarna hj in 1853op eene dissertatie: het volgende jaar te Rotterdam, waar hj
rDe manganii pondere chemico'' te Leiden tevens de betrekking waarnam van lector in
t0t docter in de w is-en natuurltunde bevor- de plantenkunde aan de klinische school.In
derd &verd. Tevens verscheen zjn pltritisch- 1859 vertrok hj alshoogleeraarindegeneeshistorisch overzichtvan debepalinqderaequi- en kruidkunde naar het athenaeum illustre te
valentgewichten van tweeëntwintlg metalen Amsterdam , werd in 1877 professor in de
(1853)''.Kortdaarnaontvinghjeenekonink- botanie en pharmacognosie aan deuniversiteit
ljkebenoemingt0thethoudenvanvoordragten aldaar en was de eerste,die er zichtotrector
over den landbouw ; deze werden vervolgens magnifcus zag benoemd. Reeds in 1875 verm etdievananderen uitgegevenonderdentitel: leende de senaat der Leidsche hoogeschool
and- hem eershalve het doctoraat in de wis- en
pD e natuurkundigegrondslagen van den l
bouw enz. (1856)''. In 1854 werd Oudemans natuurkunde,- sedertJaren bekleedthj het
assistentaan hetscheikundig laboratorium der ondervoorzitterschap in de afdeelicg pNatuur-

hoogeschool te Utrets
ht, za4 er zich belast kunde' van de Koninkljke Akademie van
m et de lessen in de anorganlsche scheikunde

Avetenschappen, alsmede het voorzitterschap

en bleef er werkzaam tot 1864,toen hj be- van de Nederlandsche Botanische Vereeniging,
noemd w erd t0thoogleeraarin de scheikunde terwjl hj zich tevens verdiensteljk mukt
aan de polytechnische school te Delft. O0k

werd hj in 1869 lid van deNatuurkundige
Afdeeling derKoninkljkeAkademievanW etenschappen. Van zgne geschriften vermelden
wj voorts onderscheidene artikelen,voorko.

als mederedacteur van het rNederlandsch
kruidkundig Archief''van de pArchives Neer-

landaises''van de Hollandsche Maatschapqj
v
an W etenschapyen teHaarlem en Secretarls
der Staats-commlssievoorde nieuwePharma-

mende in de XSche11
ikundige verhandelingen 0OPa0a Neerlandica - en isriddervan deOrde
en onderzoekingen, uitgegeven door den van den Nederlandschen Leeuw. Hj schreef:
hoogleeraar G.J.M wlder,bjv.:rDeberei- DAnnotationescriticae inCupuliferasnonnullas

diug van azjnzuurjzeroxyde van eenestand- Javanicas(1865)'',- rLeerboek derplantenvastige zamenstelling in droogen toestand'')- kunde (1866- 1870)'',- pEerste beginselen
rDe zamenstelling van zemelen''! - pDe derplantenkunde (1868;2dedruk,1871)'',scheikundigeverschjnselen bjdeklemingder Aanteekeningen op de Pharmacopaea Neerplantenzaden (metdr.Ranwenltg l'',- ron- landica (1854- 1856)', - gllandleiding tot
derzoek naar de zamenstellingvanhetoliezuur de pharmacognosie van het planten-en dieuit papaver-olie'')- XOver eene nieuwe soort renrjk (1865)'', pDeFloravan Nedrrland
van gutta-percha en overde bestanddeelen der (1859- 1862; 2de druk, 1872- 1874)M, 00st- en W est-lndische gutta-percha in het
algemeen''
, - ronderzoek van vet uit het
zoogenaamde dika-brood'' - ponderzoek naar
de vaste vetzuren van de cocosboter''1- pon-

r
1Neerlands plantentuin (1865- 1867)'', XAlsodeiarum quae in Herbario Regi: Lugduno-Batavo asservantur illustrationes et des-

criptiones(1867)'',- rTentativepourrétablir
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a
u ranq d'espèce le Cycas inermis (1867)'' er de lengten en breedten van een groot aanrBjd
rage t0t de kennis van het Aqar- tal plaatsen, nadat hj die van Batavia in
Agar, den Fl
lcus amylaceus en het Tlien 1859 had verkregen uit sterbedekkingen en
tlau (1856)'', - pRemarques sur le genre andere waarnemingen van de maan.In 1871
Leptonychia de l'ordre des Tiliacles,suivies bepaalde hj n0gnaderdelengtevanBatavia
d'unedescriptionduLeptonychiaglabratl868l''. door waarneming van hetlengteverschilvan
-

rEncore

un m ot sur le Cycas inerm is

(1868)'',- sover eene bjzonderesoortvan
buizen in den vlierBtam (1872)'',- pobservations sur la structure microscopique des
écorces de Quinquina (1871)''T- rSur un
fruit qui intérieurement êtoit a moitlê citron
etâ moitiéorange(1873)'',- poverdeprikkelbaarheid der bladen van Dionaea musciMémoire P0Rr servir de
pula (1858)''

Batavia en Singapore door middel van den
onderzeeschen telegraaf.Voortswerd hetlengteverschil tusschen Singapore en Madrasvastgesteld, zoodat de lengte van Batavia z00

naauwkeurig mogeljk bekend zal wezenj
zoodra het lengteverschil tusschen Madras en
Greenwich door middel van den seindraad

bepaald is.Voorts werd onderzjnedirectie

de reeds vôôr zjne aankomst aanqevangene
ltik werd hj na hetoverljden van professor

réponse à laquestion,siles stomates dérivent
de cellules épidermatiques ou bien de celltlles
parenchymatetlses sousjacentes (1862)'' 11Ueber den Sitz der Oberhaut beiden Luftwurzeln der Orchideen (
1861)''1- rDeontwikkeling Onzer kennis aangaande de Flora
van Nederland? uit de bronnen geschetsten
kritisch toegellcht (1877 enz.)'',- rsurla
nature etla valeur du genre Ascospora de la

triangulatie op Java nagenoeg vpltoold.Einde-

waarvan reeds 27 aieveringen,ieder met 50
gedroogde planten, in het licht verschenen.
andiciexsiccati'',waarvan 2
rFungi Neerl
aoeveringen, ieder met 100 soorten,werden

W etenschappen eene verhandeling: psur 1'
0r-

Hoek door curatoren der Utreehtsche hoogeschooltotdiensopvolgerbenoemd.Deberigten
en mededeelingen,door hem op sterrekundig

gebied openbaar gemaakt,zgn talri
lk en belangrjk.Reedsals studentplaatstehj deuitkomsten zjnerwaarnemingen enberekeningen
in de pAlgemeene Konst- en Letterbode''en

famille desPyrénomyce
'tes(1876)':,- pover inderAstronomischeNachrichten''.In1851gaf
het Crithmum maritimum der Nederlandsche hj inhetprogrammavanhetLeidsch gymnaschrjvers(1878)'',- mMatériauxpourlaflore sium eeneyBeschrjving en afbeeldingvaneen
mycologique de la Neerlande(1867 en 1873)'', universaal-lnstrument van Repsold'' - en in
um van Nederlandsche planten'', 1854zondhjaandeKoninkljkeAkademievan
pHerbari

uitgegeven,- en eindeljk een grootaantal
bjdragen, verslagen, mededeelingen enz.in
de plaarboeken''der Koninkljke Akademie
Van W etenschappen en in verschillende tjd-

bite de la comète de d'Arrest'',terwjlin de
werken dierAkademie,welkehem onderhare

leden opnam ,in 185600k zjne pzwejshrige
Beobachtungen der meisten jetzt bekannten
verânderlichen Sterne'' verscheen. Voort:
leverde hj in verschillendetjdschriften:mOnderzoek naarde middelljn en afplatting van

schriften.
Mars en de richting zjner omwentelings-as'',
Jan Abram C/zridflcs Owdemans,een ver- - rBerekening van de loopbaan van Proser-

diensteljk Nederlandsch sterrekundigeeneen pina uit de drie eerste verschjningen, met
broeder van den voorgaande.Hj werd gebo- inachtnem ing der storingen door Jupiter en
ren te Am sterdam den 16den December 1827, Saturnus'', -

pBepaling der geographische

ontving onderwjs van zjn vader en,na zjn lengtedoorde waarneming van geljkeh00qterugkeeruitIndië (1841),van den emeritus- ten der maan en eener ster''1- rueber d1e

h
oogleeraarJacobde Gelder,za4 zich in 1844 Briinnow'sche und die van Galen'scheBerechingeschreven als stlldent te Lelden en aan- nung der Bahn der Brorsen'schen Cometen'',
vaardde2Jaar later,nahetaoeggenvan het

candidaats-examen in de w is- en natuurkunde
de betxekking van tweeden onderwjzer voor
de wiskunde aan hetgymnasium te Leiden,
promoveerde in 1852opeenedissertatie:rExhibens observationes,0pe instrumentitransitorii
portabilisinstitutas',waarin de bepaling van
de poolshoogte der Leidsche sterrewacht was
opgenomen door middel van waarnemingen
van doorgangen van sterren indeneerstenverticaal, alsmede die der declinatiën van 101

-

rve
rgeljking

der waarde,in de Tables

de la lune van Hansen aan den straalder
ma
an toegekend,en de waarden, door de
nauwkeurlgste bepalingen gegeven'' - en
DMethode om de kromtestralen van spiegelende spherische oppervlakten te berekenen.''
Te Batavia nam Ondemans meteen universaal-instrum ent de komeet van Dûnati waar
en beschreef haar voorkomen, - voorts in

1861 den overgang van Mercuriusvoorbj de

z0n en berekende daaruitde foutder betrek-

sterqen tusschen de parallelen van 47044'en keljke plaatsvan diebeide hemelligchamen9
5209', welke belangrjkedissertatie ten deele - alsmede onderscheidene zon-eclipsen, en

op Rjkskosten werd uitgegeven,ontving in werd in 1874 benoemd t0t lid der commissie

1853 de benoeming t0tobservatoraan de ster- t0t waarneming van den overgang van Venus
rewacht te Leiden en in 1856 die t0t buiten- voorbj de zon op den 9den December van
gewoon hoogleeraarte Utrecht.In hetdaarop dat Jaar, begaf zich daartoe naar heteiland
volgendeJaarechteraanvaarddehj debetrek- Réunion, maar zag door wolken de waarne-

king van hoqfd-ingenieur der geographische ming van den ingangmislukken.Zjneplaatsdienst in Nea
erlandsch Indië, belast met de bepalingen in Indi.ë, tetalrjk om hierteverplaatsbepalingderbelangrjkstepuntenaldaar. melden, werden opgenomen in de pW erken
Hj bleeferwerkzaam t0tin 1875enbepaalde der Koninkljke Natuurkundige Vereeniging
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te *Batavia''. Afzonderljk verscheen: Die
Ouderdom (Hettjdperkvanden),waarin
Triangulation v0n Java,ausgefihrt v0m Per- de krachten van ligchaam en geestmerkeljk
sonaldesgeograyhischen Dienstesin Nieder- beginnen te verminderen,neemtgemiddeldeen
lëndisch Ost-lndlen. Erste Abtheilung:Ver- aanvang metden zestigjarigen leeftjd en eingleichung der Maasstëbe des Repsold'schen diqtmetden dood.In dattjdperk wordende
Basis-Mess-Apparates mit dem Normalmeter splervezelsen alzoo deledenallengsstrammer,

(1875)'',waarvan het tweede gedeelte onder terwjlde wanden derslagaderen beenachtig
de pers is.W jders schreef hj reeensiën in w orden en verharden en de beennaden door
tjdschriften, eene pverhandeling over de zamengroejingverdwjnen.Detandkassentrekwerkzaamheden en onderzoekingen, door de

ken zamen, zoodat de tanden l0s w orden,

ontdekkingderasteroïden uitgelokt'',- rverslag betrelende de berekenlng van tabellen
voor deN.1.Levensverzekering-enLjfrenteMaatschappj'',- pontdekl
ting eenernieuwe

afsljten en uitvallen.De bloedvorming en de

afscheiding der klieren vermindert, en de
voormaligescherpheid der zintuigen gaat verloren. De vroegere kracht en snelheid der
planeet tussehen Mercurius en de zon'' - willekeurige bewegingen worden geringeren
1
,Gemakkeljkemethodefam denstandvanden de pols daalt aft0t 60 slagen in de minuut.
Pistor en De voeding wordt traag en eene beenbreuk
spierel van een patentcirkerlecvan
Martlns te bepalen en te tiqceeren'' - heeft langen tjd noodig tergenezing.Tevens
Onderstelling omtrentdenlichtkroon bjtotale wordthetgeheugen zwakkerenallengsminder
zon-eklipsen''? - pllistorisch overzicht over geschikt om nieuwe indrukken te Ontvangen
deonderzoeklngen,in de laatste dertigjaren en te bewaren,en de vroegere werkzaamheid
verricht bj gelegenheid van totale zon-eklip- des geestes maakt plaats voor onverschilligsen'' - rsur une meilleure méthode pour heid.De neiging om te slapen wordtgrooterj
faire les mesures héliocentriques à l'
occassion maar de slaap korter en onrustiger.
d'un passage de Vénus sur le soleil'''- ,,LeHet naderen van den otlderdom openbaart
vensschets van Frederik Kaiser (1875)), - zich intusschen reedsveelvroeger,vooralo0k
rOver de bepaling der brandpuntsafstanden door het grjsworden van hethaar,hoewel
van lenzen metkorten brandpuntsafstand''mendatreedsvaak in denmiddelbarenleeftjd
Théoriedela lunette pancratique de M.Don- oymerkt.De wezenljke ouderdom ,dien wj
ders'') DTwee satellieten derplaneetMars'', hlerbedoelen.komtgewoonljk metgebreken.
0nZ.
Atrophie van de longen veroorzaakt asthma,
Deze Vaderlandschegeleerde is lid van het en de trage spjsvertering verhindert eene
Bataafsch Qenootschap te Rotterdam ,van het behoorljke voeding en wordt daardoor de
Provinciaal Utrechtsch Genootschap, van de bron van velerlei kwalen. Intusschen is de

Hollandsche Maatschappj vanW etenschappen toestand van den mensch in hettjdperk des
te Haarlem ,correspondérend 1id van de Na- ouderdomsvan talrjkeomstandighedenafhantuurkundige Vereeniging te Batavia en van keljk.Men ontmoetvaak mannen van midde Sociéte
' des arts de la Réunionjen ridder delbaren leeftjd,die oud,en grjsaards,die
der Orde van den Nederlandschen Leeuw.
jeugdig zjn naar ligchaam en geest.Zie
Oudendorp (Frans van),een uitstekend voortsondrrLevensdl
-r.
Nederlandsch letterkundige,geborenteLeiden
Ouderllng is in de meesteProtestantsche
den 3lsten Julj 1696 en aldaaroverleden in kerkgenootschappen de naam van leden der
1761, werd in 1724 rçctor der Latjnsche Christeljke gemeente,welkegekozen zjnom
s
chool te Njmegen en ln 1726 te Haarlem , met den leeraar het opzigtte hebben over den
voorts in 1740 hooqleeraarin degeschie- broeder-en zusterkringendegeesteljkeenstofdenis en welsprekendheld teLeiden.Hj ver- feljke belangen van dezen te bevûrderen.De
wierf grooten roem door zjne uitgaven van naam endebetrekkingzjnontleendaandeoudJ%li%s Oà.
:dgl:s#(1720),- Lweanus(1728),- steoirkonde omtrentdeeersteChristeljkegeI'
rontinws(1731),- Julins Ocddcr (1737),- meenteteJerusalem.DaarwerdenzfvFç/l'fz'ejlos
en k
%tletoni%œ (1757),terwjlzjneaanteekenin- (oudsten of ouderlingen) aangesteld, en 00k
gen op Apulqi%œ in 1785- 1823 in 3 deelen Pawllts en Barnabas deden er verkiezen inde
geraeenten door hen onder de Heidenen gedoor Bosseh,
a zjn uitgegeven.
Oudenhoven (Jacobus van), een ver- sticht.UithetoorspronkeljkeGriekschewoor;
diensteljk Nederlandsch geschiedkundige,ge- isde naam ppriester''ontstaan,enhetbljkt,
boren te 'sHertogenbosch,werd in 1626 pre- dat aanvankeljk deouderlingen 00k methet
dikant te Aalburg en Heesbeen bj Heusden leeraarsambt waren belast. De pligten der
en in 1631 te Nieuwlekkerland, ontving in hedendaagsche ouderlingen zjn bj de onder1665 hetemeritaatjen overleed in 1683.Hj scheidene Protestantsche kerkgenootschappen
leverde: pBeschrjvinghe der stadten meje- verschillend.Tn de Nederlandsche Hervormde
rjen van 'sHertogenbosch enz.(1669)'
' - Ilerk luidt art. 25 van het pReglement voor
schrjvinghederstad Heusden (1651),;j- de Kerkeraden''aldus:Aan de ouderlingen is
pBe
XBeschrjvinghevan Oud-enNieuw-Dordrecht opgedragen:10.debehartigingvandebelanyen
(1660)'',- rBeschrjvinghevan Oud-llollandt, deropenbare godsvereering;20.debevorderlng
nu Zuid-llollandt(1654)/
',- ,oude Holland- van enhettoezigtophetgodsdienstonderwjs,
schelanden,huren,lujden,rechten enrechts- naar het reglement op dit onderwerp;30.het
plegingen,enz.(1683; 3de druk,1706)'',- medetoezigtop de leden dergemeente,inzonen pBeschrjvinghe van den tegenwoordig in- derheid door huisbezoek,zoowel,indien zj
gebroken GeneraleAlblasserwaard(1658)''. daartoe worden verzochtjin vereeniging met
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de predikanten,a1s afzonderljk,naarplaatseljkeregeling;40.jverigemedewerkingmet
depredikanten in alleswataandeChristeljke
opbouwing dergemeentekan dienstbaar zjn.
Oudheden, zie Oudheidknnde.
Oudewater,een stadlein deNederland-

rjkste verzamelil
igen behooren het rGeY a-

alwaarvroeger(totin 1729)per8onengewogen
werdenj die menwegenstooverj had aangeklaagd,- voortsdoorhetmoordtooneel,door
den Spaanschen krjgsoversteHiërgeneraangerigtin 1575,- en eindeljk alsdegeboorteplaatsvap Armln'
ws.

tegeven,om merkwaardigeoverbljfselenvan
vroegeren tjd te Verzamelen en v00rVernietigingtrbewaren.

schiedenis, het huiseljk en maatBehappeljk
leven,dekunstenwetensehapderoudevolken.
Zj strektzich alzoouitoverhettjdperk der
oude geschiedenis, loopende van de vroegste
bekende tjden t0t aan de middeneeuwen.
Bepaaldeljk omvat zj de Aziatische,Egyp-

in1787zjnontslag,maarschaardezichbjden

nische Muséum''te Niirnberg en de oudheidkundige muséa te Napels en te Rome en de

meestvermaardevereenigingenzjndepsociety

ofAntiquaries'',in 1572 teLondengesticht,de psociétô des Antiquaires de France'', in
sche provincie Zuid-Holland, ligt aan den 1814 ontstaan, - en het vGesellBchaft fur
Ilsselen aan den spoorweg van Utrechtnaar Deutschlands âltere Geschlchtskunde'', te
Rotterdam.Men teltersleehts2200inwoners, Frankfortaan de Main geveytigd.O0k in 0ns
doch de plaats is bekend wegens de waag, Vaderland begintmen zichallengsmeermoeite

Oudlnot.Onderdezennaam vermelden Wg
:*:

Noolas Càr le.
: Oudinot,hertog '
van 2:.:#60,
pair en mu rschalk van Frankrjk.Hj wer;
Oudhezdkunde noemtmen in het alge- geboren den 25stenMaart1767teBarleDucen
meen de kennis van alle gesc.hriften en voûr- bestemd voor den koophandeljmaar trad op
werpen, die betrekking hebben op de ge- l7jarigen leeftjd in krjgsdienst.W é1nam hj

tiBche,AssyriBcheeninzonderheiddeGrieksche
en Romeinsche cudheden.Sedertde 14deeeuw
hebben vooral Italianen, Franschen,Engelsehen, Nederlanders en Duitschers zich tce-

gelegd op dekennisderklassieke(Grieksche
en Romeinsche)oudheid.Petrarcha verzamelde

de geschriften der Romeinen en drong aanzop
de beoefening der Grieksche taal.Deze werd
vooralbevorderd doorde Oriekschegeleerden,

die na den va1van Constantinopeleenewjkrence. Toch kreeg de studie van hetLatjn
plaats vonden in Italië,inzonderheid te F1oalgemeen de overhand, en deze taal w erd de
algemeenetaaldergeleerden.In onsVaderland

hybben zich vooralScali
ger,Ralmasius? Voszlld) Heindns, Geonovlnn, Rkgo Groïz
'l.
x en
Pr%zonéusJegensdeLatjnscheenH'
emsterlt%o,
<,Jf&2>A en P.'t)cs D mbur.gWrovf
zlerjegens
de Grieksche oudheidkundeverdiensteljk ge-

aanvang derRevolutiewederin degelederen,

enwerdin 1791kommandantvaneenbataljon
vrjwilligersjwaarmedehjin 1792hetkasteel
Bitsch tegen de Pruissen verdedigdej- ver-

volgens kolonel en op grond derongemeen!
dapperheid,waarmedehjzich den Q3stenMe1

1794 bj Morlautern 4 uur langtegen 10000
man, grootendeels ruiterj, verdedigd had,
onmiddelljkdaarnabriyade-generaal.Den6den
Augustusmaaktehj zlch meestervan Trier,
voegde zich voorts bj de Rjn- en Moezelarmee,werd bj Neckarau den 18denOdober
1795 gewond en sevangen genomen, maar
weldrauitgewisseld,ln1799t0tdivisie-generaal
benoemd! en droeg niet weinig bj t0t de
overwinnlng bj Zurich, waar hj door een
Bchotin deborstgetroFenwerd.NazjneherBtelling kwam hj aan het hoofd van den
generalen stafbj M assêna en was met dezen
in het belegerde Genua,waar hj vermetele
uitvallen deed.In 1800 werdhjchefvanden
generalen stafbj Brqneen beslistedoorzjne
dapperheid den slag aan de Mincio. In 1805
onderscheidde hj zich bj verschillende gevechten en veldslagen en in 1806 vormde hj
met zjne grenadiers dereserve,behaaldein
1807de overwinning bj Ostrolenka,werdaf-

m aakt. - Engeland roem t op Bentley, Duitschland vooral op Ernesti en Hqne a1s
uitstekende beoefenaars der oudheidkunde.
Intusschen heeft maen o0k op dit gebied den gezonden ter versterking van den maarschalk
arbeidverdeeld.Terwjlsommigen uitsluitend Lefebre,die Dantziy belegerde, en hield bj
op de oude talen hunne aandacht vestigen, Friedland het Russlsch-pruigsische leger in
houden anderen zich bezig methetbeschrjven bedwang, totdat Napoleon met de hoofdmagt
van oude monumenten ofmethetontcjferen verscheen om de overwinning te voltoojen.
van de daaropaanwezigeopschriften.Terwjl Gedurende dien veldtogtverwierfhj dentitel
de een zicb bepaaltbj dezeofgeneweten- van graaf met eene dotatie van een m illioen

schap,slaat de ander de kunstbj deonde francs in bezittingen.In 1808 waB hj gouvolken gade,en in ditlaatste opzigtzjn wj verneur van Erfurt gedurende het aldu r geveelverschuldigd aan W inckelmannenLessing. houden Congrès,behaalde meermalen deover-

Terwjl er zjn, die bepaalde gedeelten van winningopdeoostenrjkersentrokden13den
degeschiedenisderoudevolkenineenduideljk Mei binnen de muren van W eenen. In de
lichtzoekentestellen,bejverenanderenzich, plaats van Lannes belastte hj zich in den
zooalsP.A.#.vanN -à=#Bronwer enEbern, slag bj Eszling methetbeveloverhetQde
om onB een tafereelte leveren van hunw eten- armeekorps en droeg veelbj tot de zegepraal
bj W agram jwaarna Napoleon hem t0tmaarBchappeljken en godsdienstigen toestand.
Men heeft oudheidkundige verzamelingen, schalk en tot hertog van 2e#./0 benoemde.
waar wapens, munten, medailles, huisraad, In 1810 bezette hj Holland en bleefera1s
kleedj enz.vanoudevolkenwordenbewaard, opperbevelhebber omstreeks 2 jaar. In den
en oudheidkundige vereenigingen,diedestudie Russischen veldtogt van 181Q werd hj bj
;er Qudheidkunde bevorderen.T0tde belang- Polock door een kanonBkogelzwaargewond,

OUDINOT- OUTRAM.

doch spoedig begaf hj zich wedernaarzjn
korpsen streed bj Borissow en aan deBeresina,waarhjeengedeeltevanhetlegerredde.
In April 1813 washj opperbevelhebbervan
het 12de armeekorps,stond bj Bautzen op
den regter vleugelen vochttegen Bûlow. In

Augustus van datJaarontving hj het opper-

bevel over 3 korpsen, te zamen 65000 m an
tellende, om daarme
e rukken naar
echde
terop
bjtG
*1
*
roszbeeren het
Berljn. Daar N1
onderspit moest delven voor l'
iilow,tradNey

in zjne plaats,maar00k metdezen leed hj
eene nieuwe nederlaag bj Dennewitz. Bj
Leipzig stond hj aan hethoofdvan2divisiën
derJ
'ongegarde,en bj den aftogtbevond htl
zich in de achterhoede,doch daarhj ernstig
ziek werd,bragt men hem naar Bar le Duc.
llietternin aanvaardde hj in 1814 wederom
het opperbevelover de Jonge garde en nam
deelaan verschillende gevechten,waarin hj
nogmaals wonden ontving.Na dcn afstandvan
Napoleon onderwierp hj zich aan Lodewl
jk

4Q9

2 December werdbj in hechtenisgenomen,
doch den 8sten December daarunvolgendeweder op vrje voeten gesteld.Hj overleed in
Julj 1863.
Oudry (Jean Baptiste), een uitstekend
Fransch schilder,geborente Parjsden 17den
Maart 1686, was 5 Jaar werkzum in het
atelier van den portretxhilder LargLllore,
werdin 1719lidvan deKoninkljkeAcadémie
Van schilderkunst en zag zich in 1743 benoem d t0t professor. Sedert 1727 legde hj

zich vooralt0e 0p het schilderen van dieren.
Een van zjne beste stukken, den Koning

voorstellende met 12aanzienljken,tepurd
en metvelejagtbonden,bevindtzich op het
slot teMarly.Hetmuséum te Schwerin bevat
36 fraaje stukken van zjnehand.Hj overleed te Beauvais den 3osten April 1755.O0k
heefthj onderscheideneetsen geleverd.

Ouessant of Hd8sant,een eiland in den
AtlantischenOceaan,op de westkustvanBretagne en t0t het arrondissement Brest van
X VIII? die hem belastte methetbevelover het eiland Finisterre behoorend, heeft eene
eene mllitaire divisie en hem tevensde wu r- oppervlaktevan 50D Ned.mjl,steile,slechts
digheid van pair en van minister toekende. openkele plaatsen toegankeljkekusten,een
Bj den terugkeervan Napoleondeedhjvruch- versterkt kasteel,eene kleine haven,2 vuurtelooze moeiteom zjne troepen van afvallig- torens,een telegraafkantoorenomstreeks2400
heid terug te houden,en begafzichvervolgens inwoners, meestal loodsen en visschers. De

n=rzjne goederel
lteMontmorency.Daarom
benpemde Lodewj;khem na deRestauratiet0t
generaal-majoor der Kqninkljkegardeen t0t
kommandantvan denationalegardeteParjs.
In 1823 nam hj deel Mn den veldtogtin
Spaëe,schaarde zich vervolgens aan dezjde
der Julj-dynastie en werd onder Lodewl
jk

hoofdylaatsishetvlek St.Michel.

Oulda is de pseudoniem der Engelsche

scr
hrjfsterLo%hede1@ A/
4-J:(ziealdur).
urcq is de naam van eene rivier in het
noordoosteljk gedeeltevan Frankrjk.Zjont-

springt in het departement Aisne en stroomt
dan door de departementen Oise en Seine et
Marne, om zich na een loop van 80 Ned.

PltLlépn grootkanselier van het Legioen van
Eer en gouverneur van het Hôtelder Inva- mj1benedenLizyindeMarneuitteatorten.-

liden.Hj overleed den13denSeptember1847. Het CanaldeI'OlrcgvoorzietParjsvangoed
Noolas CAcddd Victor O>#1of, hertog nan drinkwateren bevorderthetverkeer.Hetneemt
2eg#fo. Deze, een zoon van den voorgu nde een aanvang bj deOurcqteMareuilen loopt

en geboren te Bar le Duc den 3denNovember langs den regter oever der riviernaar haren
t791, WaS van 1805 t0t 1809 P3ge Van Na- mond,voorts langs de Marne tot aan Meauxj

poleon, voegde zich daarna bj het leger, gaat van hier westwaartsnaarParjsen stort
woonde verschillende veldtogten bj en werd bj La Villette zich uitin een grootbassin,
kort vöör den afbtand de8 Keizers bevorderd

vanw aar eene waterleiding naar de hoofdstad

t0tkolonel.Daarhj zich gedurendedeHonderd Dagen niet voor N apoleon verklaarde,
Zag hj ziehnadetweedeRestauratiebenoemd
t0tmaréchalde camp,waarnahjdemilitaire
school te Saumur organiseerde.Om zjnJon-

loopt.HetisdoorNapoleon1 aangelegd,heeft
eene lengte van 108 Ned.mj1en lszonder

sluizen bevaarbaar. Een arm gaat langs St.
Denis naarde Seine en voedthetKanaalvan
St.Denis, en een andere arm vormthetKageren broeder te w reken, die in 1835 als naalSt.Martin.
kolonelvan een regimentkavallerieinAlgérië
Outhof (Gerardus),een Nederlandsch letgesneuveld &vas, vertrok h1* naar Afrika en terkundige,geboren te Amsterdam den z7sten
klona er Aieldra op t0t luitenant-generaal.In Januarj 1673,studeerdeteGroningen,Utrecht
1842 zond hem hetdepartementMaineetLoire en Leiden, werd achtervolgens predikantte
naarde Kamervan Afgevaardigden,waarhj Emden en te Kampen,en overleed den Q6sten

zich aan de zjde schaarde van Tltiern.Tn Januarj 1733.Hj heeftgedichten en stichte1848 Wa8 jjg
@* een voorstander der omwente- ljke werken in hetlichtgegeven,mMrzich
ling en verkreeg zitting in de Constituérende vopralbekend gemaakt door zjn ,verhaal
Vergadering, waar hj t0thetoorlogscomité van alle hopge watervloeden in meest alle
behoorde.W eldra werd hj kommandantvan plaatsen van Europa,enz.(1720)'.
het Alpenleger,en in 1849 ontving hj het Outram (James),een beroemd Engelsch
opperbevelover de troepen,bestemd voor de generaal,geboren den 29stenJanuarj1803te
interventie te Rome.Hj trok den lstenJulj Butterly Hall in hetgraafschap Derby,verbinnen de muren dezer sàd.In de Nationale trok in 1819 als kadet naar Indië en klom

Vergadering behoordehjt0t1851t0tdepartj eropt0tgeneru l-maloor.Nadeannexatievan
der Bonapartisten, doch ging daarna over Audebezettehj er met12000 man dehoot4t0t de Orleanisten.Bj den staatsstreek van stad Lucknow en werd ergouverneqr.Nadat

430

OUTRâM- OUW ELS.

Ouverture noemt men gewoonljk het
hj om redenen van gezondheid den zomerin
Engeland had doorgebragt, ontving hj als inleidende muziekstuk,hetwelk de opvoering
luitenant-generaal het opperbevel over de van eene opera voorafgaat.Doorgaans wordt
Britsche troepen in Perzië, behaalde er den de uitvinding der ouverture aan A lly toege-

8sten Februarj 1857eeneoverwinningenver- schreven; in elk geval ishetzeker,dathj
overdekortdaarnadenmondderKaroemrivier, t0tde ontwikkeling der ouverture nietweinig
waarna de vrede gesloten werd. Niet lang heef
tbjgedragen.Deondsteouvertureswaren
daarna bevond hj zich weder in Indië te zeer eenvoudlg en bleven het,zoodat Gl*k

Lucknow , waar 900 Engelschen in een 0ud den reeds door M atthLson uitgesproken regel
kasteeldoorduizendenwerdenbelegerd.Nadat op den voorgrond plaatste,dat de ouverture
hj metgeneraalHareloek den 25stenSeptem- de toeschouwers op de daarop volgendeopera

ber 1857in een moorddadigen strjd deover- moestvoorbereiden.Hj zelfgafdaarvan een
magtige opstandelingen bjAlumbaghgeslagen voorbeeld in de ouverture van zjne rlphihad,zagen zj zich aldaar door 70000 man genia in Aulis'',en uv pzcrf,Beethoven,A JAII,
ingesloten, doch verdedigden zich met het Cherubini enz.volgden den aangewezen weg.
grootste beleid gedurende 8 weken,waarna W eberevenwelging in zjn pFreischiitz''n0g
generaal Campbell hen ontzette. Daar laatst- verder doorin de ouverture de hoofdmotieven
genoemde echter gevaar liep, afgesneden te der opera zamen te weven. Dit werd door
worden,moest hj zjn terugtogtverhaasten zjne leerlingen overdreven, en eerst lklo
en Outram meteenedivisiete Alumbaghach- .rds(feld.
st?Ap hergafaandeouvertureharevoorterlaten. Hier werd deze nogmaals door een malige zelfstandigheid. Latere componisten

overmagtigen vjand bedreigd.Eerstin Maart hebben vôôr hunne opera's geene eigenljke
1858 hervatte Campbellzjneoperatiën tegen ouvertures,maar slechtsvoorspelenin vrjen
Lucknow , en Outram nam deel aan de be- vorm geleverd,zooalsMel
hrbeervôôrderllustorming van deze plaats. Nadat A%d6 in genoten'' en den rprofeet'',- W agner voor
Maart 1858 weder t0tonderwerping was ge- den rLohengrin'' - en Donizetti voor de
bragt,zag hj erzich benoemd t0tburgerljk nLucia.''
gouverneur, alsmede t0t baronet. In 1860
Ouwater (Albertvan),een van deoudste
keerde hj naar Engeland terug en overleed Nederlandsche schilders, woonde en werkte
aldaar in Maart 1863. Hj schreef: pNotes te Haarlem en voerde er het schilderen met
of the campaign in Scinde and Afghanistqn olieverf in, terwjldç gebroeders van Eyek
(1840)''ep pTheconquestofScinde(1846)''. datzelfde deden in Vlunderen.Hj leefdeVerOutreln (Johannesd'), een bekend Ne- moedeljk van 1366 t0t 1424. V00r de Pelderlandsch godgeleerde, geboren te Middel- grimskapél te Haarlem schilderde hj e0n
burg den 17den Augustus 1662j verkreeg te St.Petrus en Paulus'',en te Dantzig bevindt
Franeker den titel van meester in de vrje zich een altaarstuk: pllet laatste oordeel'',
kunsten en doctor in dewjsbegeerte en was hetwelk aan hem wordttoegeschreven.Voorts
achtervolgens predikant te Oostzaan!Frane- heeft m en kunstwerken van hem te W eenen,
ker,Arnhem ,DordrechtenAmsterdam,alwaar bjv.:!!De koperen slang'',- ochristusaan
hj den Q4sten Februarj 1722 overleed.Te het kruis''?,,- rEsther vöör Ahasveros''? Dordrecht was hj tevens hoogleeraar in de Mordechal ! - en pDe afneming van het

godgeleerdheid enwjsbegeerte.Hjheefteene krt
lis''
,terwjlzich o0k teKeulen eeneschillange reeks van geschriften uitgegeven,van derj van zjne hand bevindt,laatstgenoemd
welkewj vermelden:pKorteschetsdergod- onderwerp voorstellend.
deljke waarheden (1687)'', t0t 15-maal t0e
Ouw els zjn dunneschjgesvan gebakken
herdrukt en in onderscheidene talen overge- m eel, w elke gebruikt worden tothet verzezet. - rD e groote nuttigheid der catechisa- gelen van brieven.Zj worden vooralteNiirntiën (1708)'', - en rEerste beginselen der berg en Fiirth in grootem enigte vervaardigd.
goddeljke waarheden voorkinderen (1696en Metde gekleurde ouwels m oetm en voorzigtig
laterl''.00k berjmdehjhetrllooglied(1690)'' wezen,daarzj weleensvergiftigeverfstoFen
en leverdeinverzeneenebeschrjving vande bevatten.- In de R.Katholieke en LuthernRozendaalsche vermakeljkheden (1700 en sche Kerk geeftmen aan hetgeheiligd avpndlaterl''.
maalsbrood den naam van ouwels.De naam
Outshoorn (Willem van), gouverneur- oblaten, waarmede zj genoemd worden, is
generaal van Neêrlandsch Indië,geboren op afkomstig van het Latjnsche woord oblatio
Amboina den 4den Mei 1635 en overleden te (gave),omdat het in de oudste Christeljke
Batavia in 1720,ontving zjne opleiding ill Kerk de gewoonte was,datdemeergegoeden
Nederland, bezochtaldaar de hoogeschool en den wjn en het brood,als gaven voor de
keerde in 1659 alsonderkoopman naar zjne minvermogenden, bj de avondmaalsviering

geboortestadterug.In 1662werdhjer1idvan medebraçten.Aanvankeljk bezigde men t0t
het hooggeregtshof, in 1672 ontvanger-generaal, in 1678 buitengewoon en in 1681 gew oon raad van lndië,in 1689 algem een bestuurder van den Indischen handelen in 1691

het berelden dezer ouwels gewoon gezuurd
deeg, doch sedert de 8ste eeuw kwam het
gebruik van ongezuurd deeg in zwang. Voorts gafm en in de kloostersden naam van
gouverneur.generaal.Hjbekleeddediebetrek- oblaten aan leekebroeders en leekezusters, aan
king gedurende 14 Jaren en bleef,nadathj kinderen,die van hunne Jeugd af voorhet
haarhad nedergelegd,te Batavia,alwaarhj kloosterleven werden bestemd, en aan we-

in den ouderdom van 85Jaren overleed.

reldljke lieden, die hun vermogen aan het
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klooster vermaakten en daarvoor vergunning
erlangden om hetkleed der Ordetedragen.-

Eindeljk bestaat er eene afzonderljke Orde
van Oblaten, door OAJKI:: Josepk F,'
?
z.#zldd6
Mazenod,bisschop van Marseille,gesticht en
den 17deàFebruarj 1826 doorLeo X 1Ibeves
tigd.Zjwjddezich aanvankeljkaan dezorg
voor de Jeugd,voordearmen en voorhen,
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bevond zich in 1657 weder te Amsterdam,

dewjlhj ervoorhetraadhuiseengrootstuk

schilderde:rclaudius Civilisen deBatvieren,

Ovaal of eirond noemt men eene in een

zamenzwerende om hetjuk derRomeinen af
te werpen''
. Hj verkreeg erhetburgerregt,
maar vertrok later naar Frederikstad in Denemarken,waarhj in 1678 overleed.Inden
d0m te Sleeswjk heeftmen2Bchilderjenvan
zjne hand.O0k leverde hj een aantalportretten en eenige etsen.
Overbeck (Johann Friedrich),een beroemd schilder, geboren te Liibeck den 3den
Julj 1789,genootsedert 1806 zjneopleiding
aan de académie van Schoone Kunsten te
W eenen.Hiermaakte hj,onder den invloed

platvlak gelegene1jn,welkeuitcirkelbogen
bestaat en op eene ellips geljkt.Zj komt
bj het bouwen van booggewelven tepasen
wordt op verschillendew'
dzen geteekend.
Ovary (Le0po1d), een uitstekend H0n-

eenige geljkgestemde vrienden naar Rome,
waar hj non t
gcAtzdo'
lpaantrof,terwjlin het
volgende Jaar Corneliws en later Veit en

die in hospitalen en gevangenissen opgenomen
waren,doch sedert 1849 00k aan de zending
onder de Heidenen. Piu IX noemde hare
zendelingen yMissionarii oblati beatissimae
Virginis Marlae'' en verleende hun onderscheidene voorregten.

gaarsch oudheidkundige, werd geboren in
1834 te Veszprim , studeerde aldaar,alsmede
te Pesth en te W eenen,was aan dagbladen
werkzaam , vertrok in 1860 naar Italië,trad

van von '
ct
ïc/
zfer, zich l0s van de klassieke
rigting dier instelling en vertrok in 1810 met

Seknorr den vriendenkring uitbreidden. Ge-

noemde vjf vormden nu met anderen het
kunstgenootschap der Nazareners, die hun
atelier in het klooster Sant'Isidoro vestigden

erin krjgsdienst en onderscheiddezich door en f0t beginselaannamen,datmen zich niet
zjnedapperheid.In 1862vestigdehj zich te slaafs aan de antieken moest binden,
Napels,waar hj zich hoofdzakeljk wjdde maar op het gebied derkunstqodsdiensten
M n oudheidkundige studiën en in 1870 be- zedeljkheid t0t leidsvrouwen klezen.Zj benoemd werd t0tgevolmagtigde der Hongaar- oogden eene hervorming der Duitsche kunst
scheAcadémie.Hjschreefoverdedocumenten op deyrondslagen,doordeItaliaanscheQuatder Anjou's en over een aantalstukken uit trocentlsten gelegd. Orerbeek had reeds een

de 16de eeuw in het Farnesisch Archiefte Foeden naam verworvendooreenepMadonna'
',
Napels eene uitstekende verhandeling,welke ln 1811 door hem ten toon gesteld,maarverhem eene Italiaansche decoratiebezorgde.Ten wierf grooten roem door de fresco's uit de

qëvolgevan zjnemededeelingen overdeIta- geschiedenis van Jozef,doorhem voltooid in

llaansche archieven en van zjne voorstellen de CasaZuccarobj TrinitàdeiMonti.Daarna
overdeorganisatie van eenHongaarschStaats- schilderde hj fresco's voor den markies M asarchief,op aanvragevan deHongaarscheregé- 'W-i,waarvoor hj destofontleendeaan het
ring ingeleverd,werd hj in 1876 benoemd ?Verlost Jerusalem''van Tasso.Zjn fraaist
t0t tweeden staatsarchivaris van Hongarje, fresco is echter: Het wonder derrozen van
zoodathj zichteBudapesthvestigde,alwaar den heiligen Franciscus''in de kerk van Santa
hj zich thans bezig houdt meteene bewer- MariadegliAngelibj Assisi.Van zjnestukking der in Italië vergaderde bouwstoFen.
ken in olieverf vermelden wj: !
,De intogt
Ovatie,zie Triomjï
van Christus in Jerusalem (te Li
zbeckl'',3
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nacotheek
Oven (De)dientt0thetbereiden vanbrood
(zie onder Bakker),alsmede t0thetb>kken te Miinchen)'',- rchristusop den Oljfberg
van steenen, van aardew erk,van plateelen (te Hamburg)'',
nDe bruiloft van Maria
van porselein.Zulk een oven bestaatgewoon- (in hetbezitvan graafRaezynskLl''
,- onderljk uiteen enkel-ofmeervoudigenvuurhaard scheidene rlleilige familiën'',- rDe do0dvan
en uiteene bakruim te,bestemd voorde voor- den heiligen Jozef(in hetmt
lséum te Basell'',
w erpen, welke m en bakken w il.M en onder- - pDe krooning van Maria (in den D:m te
scheidt ze in liggende en staande ovens;de Keulenl'', - en vooral:pDe invloed van de
eerste zjn langwerpig en de laatste hoog, godsdienst 01! de kunsten (te Frankfortl''.
zoodatzjuit2of3boven elkandergeplaatste Voorts voltoolde hj in 1816 eene pGraiegbakruimten bestaan. Metselsteenen worden ging''voorzjne geboortestad,- eene rver00k wel zonder oven,in opgestapeldehoopen volging van Christus''voorhetQuirinayl,gebakken/waarin men gangen voor hetvuur rDe bekeering van den heiligen Thomas''voor
opengelaten heeft. Steenovens en ovensvoor Engeland, - en in 1866 eene sKrooning
po
ttd1
eqo
ed behooren gewoonljk t0tdeliggende, van Maria'' welke naar Mexico verzonden isy
e voor plateel, steengoed en porselein en een rchristus op den berg van Nazareth
doorgaans t0t de staande.Zie voorts onder (in het sauséu:a te Ant
werpenl''.00k heeft
hj eene reeksvan prachtige teekeningen geDteenbakkenU.
Ovens (Jurriaan),eenNederlandsch schil- leverd,welke door de graveerstiftvan Keller,

der en etser,werd in 1600 vermoedeljk te
Amsterdam geboren.Hier woonde hj geruimen tjd en vormde er zich t0t kunstenaar
in de schoolvan Rembrandt.In 1633 trad hj

Wlrfpctli,Psugfelder,Stei
fensand enz.algemeenbekendgeworden zjn.Onerbeekisvande

stichters der Romantische School de éénige,
die metgetrouw heid op den ingeslagen w eg

in dienst van den hertog van Gottorp ,maar bleefvolharden.Zjnekunstgewrochtenonder-
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scheiden zich door eene qeniale compositie,
400r eenvoudigheid van qltdrukking en door
bevalligheid van ljnen, zoodat hj onwillekeurig doet denken aan Perugino,I'
ranela en
Rafaëlin zjn eerstetjdperk.Men heeftdaarentegen aangemerkt,datztjn innig gödsdienstig gevoel zich in zjne stukken openbaart
in weekeljkheid, dat hj het naakt steeds
verwerpten metoverdreven jverstreeftnaar
hetbovenzinneljke.Hj wasin 1814 overgegaan t0t de R. Katholieke Kerk,bekleedde
de betrekking van hoogleeraar aan de académie van San Luca teRome,enoverleedaldaar
den lzden November 1869.

delt, dan zal men de vernietiging der overeenkomst kunnen eischen. Dit kan evenzeer
geschieden, Wanneor de overeenkomBt d00r
geweld afgeperst of doorbedrog uitgeloktis.

Wjderskandeovereenkomstzichuitstrekken
t0t alle zaken,welke in den handelzjn,al
ishet00k,datzj n0g geoogstofvervaardigd
moeten worden.O0k daden kunnen het voorwerp zljn eener overeenkomst; deze echter
moeten mogeljk.en geoorloofd wezen.Eindeljk verstaatmen dooroorzaak eenerovereenkomst de beweegreden, die de eene partj
beeft, om met de andere eene verbindtenis
aan tegaan.Hierbj wordtgeletopdenaaste,
niet op de verwjderde Oorzaak.Omtrentde

Zjn neefJohannenAdol
fOnerbeek,eenverdiensteljk oudheidkundige,geboren te Ant- regtsoorzaak bepaalt de w et,dat dââr,waar

werpen den Q7sten Maart 1826,studeerde te zjni
etaanwezigis,00k yeeneovereenkomst
Bonn, vestigde zich aldaar in 1850 a1spri. bestaat.Immersbj afwezlgheid van oorzaak
vaatdocent en werd in 1853 hoogleeraarin de iB de handeling eeneschertsofeeneveinzerj.
archaeologiete Leipzig.Van zjneqeschriften rrevens moet de oorzaak geoorloofd zjn:de

v
ermelddewj:rKataloq desKönigllchenl
'hei- eenepersoon magzichJegensdenanderenniet
nischen Museums vaterlândischer Alterthiimer verbinden t0tdaden,welkein strjd zjn met

(1851)''
, - rGallerie heroischer Bildwerke
deralten Kunst(1851- 1853meteen atlasl'',
- sKuns
tareh:ologischeVorlesungen(1853)'',
ppompe
li (18585 3de druk, 1875)'', Geschichte der griechischen Plastik (18571858,2 dln;2dedruk,1869- 1870)'',- rDie
antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Kunste bei den Griechen (1868)'',en pGriechische Kunstmythologie'', in 1871
begonnen en steeds voortgezet.

de weten met de goede zeden.Volgensonze
wet rust op den eischer de last,om het bestaan eener ongeoorloofde regtsoorzaak aante
tponen in geval van tegenspraak, door den
gedaagde gedaan.Volgensveler gevoelen ech-

terz0uhetbeterzjn,den gedaagde den last
op te leggen, 0ra het niet bestaan van zulk

eeneoorzaak tebevijzen.

Overhaling, zie Destillatie.

Overtjssel,eeneNederlandscheprovincie,
Overbeek (Bonaventuravan),eenNeder- prenstinhetnoordenaanFrieslandenDrenthe,
landsch schilder en graveur,geboren te Am- ln het oosten aan Pruissen (Hannover en
sterdam in1660,wasvermoedeljkeenleerling W estfalen),in hetzuiden aan Gelderland en

van de Zcfre,
sde.T0t driemaalt0ereisdehj in het westen aan Gelderland en de Zuidernaar Rome en vervaardigde er afbeeldingen

zee,beslaateeneoppervlakte van ruim 601/2

D geogr. m/l en teltbtjna 268000 inwoners
(1876).Zj wasvan oudsverdeeldin 3kwartieren, nameljk Vollenhovej Salland en
Twenthe.Gedeelteljk wordt zj van Gelderden titel:rReliquiae antiquae urbis Romae''. land gescheiden door de Geldersche Ilssel,
De tekstwasin hetNederlandsch geschreven, welke btJ Deventer de Schipbeek opneemt.
van oudheden en kunstwerken, welke hj
vervolgens in plaat bragt.Z0o ontstond een
werk, dat in 1708,tweeJaarnazjn doodj
in het licht vqrscheen in 3 foliodeelen onder

doch reeds in 1709 vertaalde men dien in het Voorts stroomen er: het Zwarte W ater met

Fransch,terwjlin 1763 eene nieuweuitgave
van ditwerk werd verkrjgbaargesteld.
Overeenkom st of contrad is de toestemming van eenige personen t0thetaangyan
van eeneregtsbetrekking,gewoonljk Terbindfepï.
sgenoemd.Zj isdusgeheelietsandersdan
eeneblooteafspraak.Menverdeeltdeovereenkomsten in één-en tweezjdige,naargelang
daardoorééne ofbeidepartjenverbondenzjn.
Tweezjdig zjn b.v.koop.huurenz.,- êénzjdig schenking,borgtogt, geldleening enz.

hare zjrivier deOvergsselsche Vecht,welke

zjn.Uitgesloten zjndusminderjarigen,onder
curatéle staanden enz.Isvoortsde vrj'e toestemming niet aanwezig,ofheeft er dwaling
geheerscht over de zaak (niet over de bjkomende omstandigheden), waarover men han-

een naar D eventer en zal eerlang een naar
Almelow orden aangelegd.Van Enschedeloopt
een spoorw eg, uit Pruissen komende,langs
Hengelo, Delden en Goor naar Zutfen, en
van Hengelo bestaatlangs Borne,Almelo en

de Dinkel,de Regge en de K leine Vechtontvangt, en met het Meppeler Diep, - de

SteenwjkerAa,- endeKuinremetdeLinde.
Men heefter onderscheidene kanalen zooals:
de MTillemsvaart,die de IlsselmethetZwarte

W ater vereenigt, - de Dedemsvaart, bj
Gramsbergen tit de Vecht komende en met
eene lengte van 40 Ned. mjl zich uitstrekkendenaarhet ZwarteW aterbj Hasselt,-

het Lichtmiskanaal, - de Binnenvecht,O0k verdeeltmen ze in overeenkomsten onder het Almelosche Kanaal, van Almelo naar
bezwarenden titel en overeenkomstenom niet. Zwolle,- het Kanaal,van het voorgaande
T0t de vereischten eener overeenkomst be- uitgaande naar Deventer,- het Kanaalvan
hooren bevoegdheid en vrjetoestemming der Daarle naar Gramsbergen,- het Koevordencontractôrende partjen,een bepaaldvoorwerp Bche Kanaal enz. De voornaamste plaatsen
en eene geoorloofde oorzaak.Immers alleen zjn ervoortsdoorstraat-enspoorwegen verzulke personen kunnen t0teeneovereenkom st bonden. Van Zw olle gaat een spoorweg naar
toetreden, welke regtens verbonden kunnen Meppel,een naar Kampen,een naar Utrecht,

OVERIJSSEL- OVERLEVERING.

ol
denzaaleene spoorwegverbindiny metSalzbergen in Pruissen. Deze provlncie, door
djken tegen de Zuiderzee beveiligd, heeft
langs de Ilsseluitmtmtende kleigronden,terwjl de polder Mastenbroek en hetKampereiland zich door ongemeene vruchtbaarheid
onderscheiden. In het midden der provincie
heeft men zand- 0n heidegronden en in het
oosten hooge veenen, die allengs in bouwland worden herschapen. D00r het midden
der provincie loopt eene heuvelreeks van het
noorden naar het zuiden,welke zich in den
Lemelerberg ter hoogte van 81 Ned.elboven
de oppervlakte der zee verheft.Men heeft in
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geschiedschrjvers,die een relaaswilden 0pmaken van 'tgeen vösrhun tjd wasgebeurd.
Het spreekt echter van zelf,datmondeljke

o
verleveringen door eene qebrekkige mededeeling en verkeerde opvattlng,alsmede door
de fantasie der mededeelers alligt misvormd

of opgesierd worden, zoodat zj geschikter
stof zjn voor den dichterdan voorden historieschrjver.De oudste overleveringen,die
zich door een fabelachtigen inhoud onderscheiden,noemtmen 00k we1sayen en mythûn.
Overlevering (traditio)is ln de R.Katholieke Kerk de godsdienstleer,welkenaastdie
der Heilige Schriftmondeljk doorde Chris-

deze provincie 551/gO/o bouw-en weiland en tenen is overgebragt.Men verstaatdaaronder
390/0woestegronden,terwjl30/0doorboschj eene geheime leerjvan Jez'un en de Apostelen
0,50/0 door gebouwen en 20/0dool,wegen en afkomstig en ter verklaring van hetBjbelwateren worden ingenomen. Men maakt er
veel turf, en in het landschap Twenthe vporal te Enschede,Lonneker en Almelo -

wonrd door eene onafgebrokene reeks van
bisschoppen van geslacht t0t geslachtvoortgeplant en aan de gemeenten naar gelang
àbrieken terwjl harer behoeften medegedeeld. Deze voorstelheeft men talrjke katoenf
langs de llssel vele steenbakkerjen worden l
ing gedooqde echter 0ok deze verklaring,
gevonden.Belangrjke mattenmakerjen heeft dat de Hellige Geest het Juiste begrip der

men te Blokzjl,en vooralVollenhove neemt
deel aan de visscherj op de Zuiderzee.Er
zjn 61 gemeenten,waaronderzich de3 aanzienljke steden Zwolle,Deventeren Kampen

goddeljke waarheid in deKerk handhaafde,
zoodat alle latere kerkeljke bepalingen 0mtrent leer en wandeltelkens nieuwe nphelde-

ringen waren van den oorspronkeljken zin.

bevinden. Men heeft er gymnasia en hoogere In het eerste gevalbestond er geenerleiontburgerscholen te Zwolle, Deventer en Kam- wikkeling,doch in het tweede wél,- maar
pen,eene industrie-en handelsschool en eene in beide gevallen bljftde onfeilbaarheid der
Latjnsche schoolte Enschede,eene kweek- overlevering door de onfeilbaarheid der Kerk
schoolvooronderwjzersteDeventer,Latjn- verzekerd. Het begrip van traditie kwam
tjnsche scholen te Almelo, Oldenzaal en eerst volkomen t0t zjn regt tegenover het
ootmarsum ,en eene theologische schoolvoor Protestantsche beginsel,datde HeiligeSchrift
Christeljk Gereformeerden te Kampen. De het eenig rigtsnoer is voor hd geloofen lehoofdstad is Zwolle.
ven van den Christerl. Intusschen kende de
Overjssel bestond weleeruitverschillende Christeljke otldheid reeds de traditie in den

heerljkheden, die leenroerig waren aan het zin eenermondeljkevoortplanting derAposDuitsche Rjk en door Keizerljkeschenkin- tolische leerstellingen en verordeningen door
gen in de llde eeuw in handen kwamen van
de bisschoppen van Utrecht,die er reedste

middelvan hetbisschopsambt,- eenevoort-

plantinq, wier inhoud, zaamgevat in de

voren het geesteljk gezag hadden.Na dien Apostollscheqeloofsbeljdenis,onderdeleiding
tjd droeg Overjsseldennaam vanOver-sticht, van den Helligen Geest allengs duideljker
daar UtrechtNeder-stichtwerd geheeten.In

1322 werd het400r bisschop JanrlsDiest
verpand aan den graaf lun Gelder, die het

werd voor de Christenen.De Kerk evenwel
plaatste hetzwaartepunt niet in de Apostoli-

sche,maar in de Kerkeljke traditie, wier

behield tot 1346. Meermalen was ditgewest mededeelingen zj uit eondliebesluiten en
het tooneel der oorlogen van de bisschoppen geschriften van Kerkvaderszorgvuldigbjeenvan Utrecht tegen de Friezen en Gelder- bragt. Daarbj kwamen later de Pauseljke
schen,en hetbleefonder de heerschappj der Decretalen.De onfeilbaarheidderKerkmaakte

bisschoppen t0t1527,toenHendrik'
pco
zBeqe- voorts e1k bewjs voor den apostolischen oorren, de 58ste bisschop,geen kans ziende om sprong dertraditie ovçrbodig.Eerstten tjde
ditgebied tegen deGelderschentebeschermen, van den strjd tegen het Protestantismus
aan de Staten des lands den raad gaf om wendde men pogingen aan om hetmondeljk

Karel V t0t hunnen heer te kiezen. Deze overqel
everdewoord van G0dnaastdeHeilige
deed het in bezit nemen door den stadhouder Schrlft te stellen en methetzelfde gezag als
van Friesland waarna de naam Overjssel deze laatste te bekleeden en het tevens af
meerenmeerin zwangkwam.Hetwastjdens te scheiden Van hetgezag der llerk.Men
de Republiek het zesdein rangderVereenigde slaagde er echter nietln,eene duideljke beGewesten en vormde bijonzeinljvingin het paling te geven van detraditie.Een voorstel,
eerste Fransche Keizerrjk het departement op het Concilie van Trentetertafelgebragt,
Monden van deIlssel.Bj deherstellingonzer om alle Kerkeljke overleveringen te verzaonafhankeljkheid werd Overjsselwedereene melen, werd van de hand gewezen, omdat
m en zich daardoor berooven z0u van de g0provincie desRjks.
Overlevering noemt men ieder verhaal, legenheid,om bjtoekomstigeKerkeljkege-

dat (
bormondeljke mededeelingvan ouderen schillen nieuwe traditiën als bewjsgronden
aanJongeren dikwjls eeuwenlang is bewaard aan te voeren. De R.Katholieke stelselleer
gebleven.Natuurljk waszj destofder eerste m aaktvoortsonderscheidtusschenrtraditiones
XI.

28
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divinae, apostolicae en ecclesiasticae'', van
welke de eerste 2 alle eigenschappen eener
volmaakte traditie bezitten. De onderscheiding van gtraditiohes universales en particulares, perpetuae en temporariae, necessariae

en letterkundige geboren teKoyenhagen4en
lldenOctober 1798:kwam op l4-larigen ouder-

d0m in de leer bj een smid,doch verbond

zich in 1818 aan hettooneelen zag zich in
1822 aan den hof8chouwburg geplaatst.Tevens

en liberae''isnietvan willekeurvrj teplei- schreefhj eenige zangspelen,die metbjval
ten. Intusschen hadden de R. Katholieken werden ontvangen.In 1831volbragthj eene
tegenover de onwraakbare getuigenissen der reis naar Parjs,was vervolgens t0t 1836
geschiedenisaangu nde den lateren oorsprong redacteur Van een dagblad en zag zich in
van vele hunner belangrjkste leerstellingen 1849 onder hetdiredeurschap van Heiber.q t0t
en gebruiken steeds een uitweg in hetberoep tooneelleeraar bj den Koninkljken schouwopdeKerkeljketraditie.Daarom beschouwen burg benoeuad1welkebetrekkinj hjwaarnam
de schrjvers over R.Katholieke kerkleer tot in 1858. Inmiddels had hj een aanvang
sedertStandenmaier en M önler deoverlevering gemaakt met zjn verdiensteljk werk:pDen
ill het algemeen als de gestadige leiding der danske Skuepladses Historie fra dens OverKerk door den goddeljken geest,alzoo als dragelse til Staten i 1849 indtil 1874''. In
eene onfeilbare,volkomene ontwikkeling van 1864-1865washjdiredeurvandenRhouw-

het kerkeljk bewustzjn,waarbj van geene burg in het Casino.In 1868 gafhj zjne
dwaling sprakekan zjn.HetoudereProtes- levensbeschrjving: rAfmitLiv og min Tid''
tantismus kwam vooral in verzet tegen het ill hetlicht,en overleed den Tden November
begrip van traditie,zooalsditop hetConcilie 1873.Hj heeftfraaje blj-en zangspelen ge-

te Trente wasvastgesteld,nameljk datmen
haar beschouwen moet als een ongeschreven
woord van God;hetbejverde zich aan te
toonen,dateene onvermengde enonverminkte
overlevering van eeuwen t0tdeonwaarschjnljkheden behoorde,maar bewees ook,dat
vele gewaande goddeljke overleveringen betrekkeljk n0g zeerjongwaren.Terwjlwjders de R.Katholieke Kerk in ruimeren zin
00k den Bjbelbj detraditie voegdeen het
gezag des Bjbels rusten deed ophetgezag
der Kerk, ylaatste het Protestantismus de

leverd,verzameldin zjne XKomedier(18501851,5 dln)''en sNyeste dramatiske Arbeider(1853)''.
Overstraten (Pieter Gerard van), gouverneur-generaalvanNeerlandsch Indië,werd
geboren te Bergen-op-zoom en overleed Op
W eltevreden den 22sten Augustus 1801. In

1797 aanvaardde hj gemelde betrekking en
in dienst van de Bataafsche Republiek.Hj
is de stichter van de militaire gebouwen te
Rjswjk en van hetkamp bj Weltevreden.
Heilige Schrlft a18 het woord van G0d a1s
Overtoom (Een) noemt men eeneinrigwerd in 1800 daarenboven luitenant-generu l

alleengezaghebbend op den voorgrond en be- ting,welke dientom vaartuigen van heteene
weerde,dat zj geenerleiaanvulling doorde kanaalpand in hetandere te brengen,zonder

traditienoodighad.Degrootestrjdvraagwas
dus eigenljk:Schriftgezag ofKerkgezag? en
deze k0n niet worden beslist.Nu echter de
Protestanten den Bjbel meer en meer beschouwen als het eerste 1id in de reeks der
voortbrengselenvanoud-kerkeljkeletterkunde,
verdwjnttevensde scherpetegenstelling van
Schriften Overlevering.Het valt toch niette
ontkennen,dathetChristeljkbewustzjn zich
evenzeer in de Kerkeljke overlevering als in
de GewjdeSchriftheeftgeopenbaard,en dat
m en alzoo deze laatste m ag aanmerken als
het bljvende bj eene gestadige wisseling.

schutsluizen tebonwen.Hj bestaatuit2hellende vlakken wier bovenste ljnen zich vereenigen0yzoodanigehoogte,datdaardooreene
waterverblnding onmogeljk wordtgemaakt,
terwjl zj met de onderste gedeelten in de
kanaalpanden afdalen.Die vlakken zjn met
planken bevloerd en van talrjkerollen voor-

andere zjde deneischderProtestantschewetenschaq, om dekerkeljkeontwikkeling als
eene zmver menscheljk-geschiedkundige aan
te merken,die n0g ver van devolkomenheid
verwjderd is.Slechtsdâârisde zuurdeesem

Een overwegiswegenszjneslagboomen,zjn
wachtershuisenzjnebestrating eenekostbare
zM k,terwjlereennaauwkeurigtoezigtmoet

zien,waarlangs men de schepen doorm iddel
van kaapstanders en w indassen kan optrek-

ken,om ze aan de anderezjdete laten afdalen.O0k heeftmen op die vlakken weleenB

jzeren sporen metrolwagens aangebragt,op

welke laatste de vaartuigen worden geplu tst.
Toch bestaat er tusschen de R. Katholieke
Overw eg (Een) over een spoorweg wordt
en Protestantschedenkbeelden over ditonder- gelegd,wanneer hetverschil van hoogte van
werp eene breede kloof.Aan de eene zjde de spoorbaan en het aangrenzend terrein niet
heeftmen hetbegrip deronfeilbare Kerk met grootgenoeg is,om er een tunnel onder den
haar onbeperktgoddeljk gezag, en Mn de spoorweg ofeene brug overdezen te bouwen.

gehouden worden 0p'de spoorsleuven,npdat
de Qens of opstaande rand der spoorwielen
van het onfellbaar kerkgezag 00k in hetPro- steeds voldoende ruimte hebbe.Hetisdaarom
tqstntimus overgebleven,waardeorthpdoxie van belang overwegen zooveel mogeljk te
de onfeilbaarheid verkondigtvan alleuitspra- vermjden.

ken desBjbels.D=r de verklaring dier uit-

Overw eg (Adolf),een vermaard reiziger

spraken tevens door de orthodoxie gegeven

in het binnenland van Afrika, geboren te

wordt, zal ieder gevoelen, dat bj deze
Sehriftgezag en K erkgezag woorden van dezelfdebeteekeniszjn.
Overskou (Thcmas),eenDeensch dichter

Hamburg den 24stenJulj 1822,studeerde te
Bonn en te Berljn in de natuurkundeennam
in 1849 metBaeth deelaan de expeditie van

m ekardnon naarAfrika,gedurendewelkehj
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zich voornameljk bezig hieldmetsterre-en de mythologie en de oude geschiedenis.Zj
dampkringskundige waarnemingen en hoogte- zjn 0.a.ultgegeven door Petr (1874).De
metingen.Inzonderheid heefthj belangrjke zinneljke liefdeverheerljkthj in nAmores'',
me
dedeelingen gedaan omtrentdepesteldheid 5Ars amandi''en vRemedia amoris'',alleuitder Sahara. Nadat de beide Daltschers in gegeven door L.Mûller (1861).EeneeigenNovember 1851 mehardson (die zich regt- aardigedichtsoortschiep hjindesHeroides''
Btreeksnaar Koeka wilde begeven, maar 0n- ofpHeldinnenbrieven'',uitgegeven door Terpderweg hetslagtoferwerd van hetklimaat) dfrc (1829).Voorts schreef hj pTristia'
'of
verlaten hadden,om zuidwestwaartsnaarKat- Klaagliederen'', in zjne ballingschap versena te trekken1namen 00k dezein hetstadje vaardigd, sEpistolae ex Ponto'' en plbis''1
Tassaoea afscheld van elkander,om daardoor terwjlzjn treurspel:rMedéa''isverlorengehet gebied der nasporingen grooter te maken. gun.Belangrjkeuitgaven dergedichten van
Onerweg trok naar het westen, bezocht de Ovidiws zjn die van DanLëleL>
i..
:1#(1629,
landschappenMariadienGober,waarvöörhem 3 dln),van Nieol
nasA'
eïzldil:(1658en 1661,
nooit een Europeaan verschenen was,en be- 3 dln),van B-mannns(1727,4 dln)en van
reikteoverSinderen Masjmahetdoelderreis) Riese(1872-1874,3 dln).
nameljk Koeka,waarBartl
treedswasaange- Oviédo, de hoofdstad der Spaanscheprokomen (Mei1851).Vanhierondernam Oterwe
g, vincie Asturië,in eenevruchtbarejdoorbergnu eensalleen,dan wedervanBarthvergezeld,
onderscheidene kleine togten, die hem in de
gelegenheid stelden om een nieuw licht te
verspreiden over de landen aan het Tsadmeer.
Dit laatste werd 00k door hem bevaren,en

terrassen omgevenevlakte gelegen,isdezetel
van een bisschop en van een geregtshof.Men

hj merkteop,dathetOpzjnediepsteplaatsen
slechts 6 vadem diep is.Hj overleed te Madoeariaan hetTsadmeerden 27stenSeptember
1852. De uitkomsten van zjne nasporingen
zjn in Pdermann'srMiftheilungen''eninhet
Berljnsche rzeitschrift fiir Erdkunde''opgenom en.
Ovidius (Publius),bjgenaamd Naso,een
beroemd Romeinsch dichter,in hetJaar 43
vöôr Chr. te Sulmo geboxen, vertrok reeds
op jeugdigen leeftjd naar Rome, waar hj
metzjn broedereenuitstekendonderwjsgenoot.Inzonderheid gevoelde hj zich aangetrokken door de kunst, maar volgens den
wensch van zjn vaderlegde hj zich t0eop

paleizen van aanzienljke Spanjaarden!voortseeneuniversiteit,eeneLatjnscheschool,

vindt er eenefraajehoofdkerk in spitsboogstjl,4 anderekerken,een 0udkasteel,eene
waterleiding op 41 bogen en onderscheidene

een oeconomisch genootschap met leerstoelen
voor scheikunde,wiskunde en staathuishoud-

kunde,eenekweekschoolvooronderwjzers,
eene teekenschool, een schouwburg en ruim
14000 inwoners. Voorts heeft men er eene

Koninkljkewapenfabriekjloojerjen,hoeden-

fabrieken enz.

Ow ahoe, Oaltoe of W oakoe, hetvruchtbaarste eiland van de Hawaï-groep indeStille

Zee, telt op 33 D geogr.mjlbjna 21000
inwoners.Er zjn 2 evenwjdigebergketensj
wier toppen zich verheFen t0t eene hoogte
van 1230 Ned.el,en in hetzuideljkgedeelte

de welsprekendheid en werd eerlang triumvir breidteene uitmuntend bebouwde vlakte zich

capitalisen daarnacentumvirenrerter.Nadat uit.De zuideljke kustisomgeven dooreen
hj eenereishadvolbragtdoorKleln-Aziëen ltoraalrif, dat de baai van W ahititi en de
Griekenland,wjddehj zich te Romeaande haven van Honoloeloevormt.De inbûnrlingen
kunst en hetvermaak,totdathj op meerdan
so-jarigen leeftjd door Alt
gwst%ts,met wien
hj d00r zjn derde huweljk vermaagschapt
was, plotseljk om niet volkomen bekende

behooren t0tden liehtkleurigen stam derZuid-

leed hj in het 8ste Jaar zjner ballingschap,
in hetJaar 17na Chr.Alsdichteronderscheidt
hj zich dooreen meesterlgken vorm en door
eene verwonderljke bevalligheid.Hj isniet

Op regelmatigaangelegde ylantagesverbouwt

zee-eilanders; zj zjn goedhartig,welwillend

en beschaafder dan de bewoners dernaburige
eilanden.Door Fransche en Engelsche zende-

redenen naaxTomi, eene Btad in Moesië aan lingen werdenzj t0thetChristendom bekeerd.
de Zwarte Zee, verbannen werd.Hier over- Ook wonen er vele Europeanen en Chinézen.

men er taro(arum),sulkerrlet,katoenjindigo,
kokosnoten en broodvruchten,en in de bosschen verzameltmen g0m ,terwjlde zee er

de dichter van een diep en krachtig gevoel, zout levert. Er wordt een levendige handel
de verkondiger van verhevene denkbeelden; gedreven met de overige Sandwich-eilanden,
veeleer laat hj zich doorhetgevoelvanhet met Amerika,China en Europa.Dehoofdstad
oogenblik wegsleyen en springtovervan de is Honoloeloe, tevens de aanlegplaats voor
eene gewaarwordlng t0tde andere,waarbj stoombooten, die Van San Francisco na3r
het hem niet aan geestigheid ontbreekt.De Australië varen.
er
otische elegie stemt hetmeestovereen met
Ow en.Onder dezen naam vermelden wj:
#@
Zpn karakter. Het meest bekend echtexzjn
Jokn O?
zl:s (in hetLatjn A wdoenws ofOvede XMetamorphosen(Gedaanteveranderingenl', n.s4,een Latjnsch dichter.Hj Yierd geboren
waarin hj eenereeltsvanmqthen,dieop ge- in 1560 te Armon in W ales, studeerde te
daanteveranderingen betrekklng hebben , in Oxford in de regten, verwierf in 1590 het
15bneken bezingt.Eenevoortreleljkeuitgave baccalaureaat, maar moest zich in 1591 wevan deze isdie van Haupt(5dedruk,1871). gens armoede met de betrekking van onder-

Merkwaardiy zjn o0k de rFasti(Feest-alma- H
nakl'',waann de dichter in 6*boeken metde wjzer aan eene lagere schoolverqenoegen.
j overleed in 1623 teLonden.Zjne pEpi-

merkwM rdigste dagen verhalen verbindt uit grammata (1612 en laterl''onderscheiden zich
Q8*
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door bjtende geestigheid,00k tegen de mis- mals(1855)''1- sVertebrate animals(1855)'',
bruiken der R. Katholieke Kerk, weshalve - mcrocodilia and Ophidiaofthe London clay
(1859)'' - p0n parthenogenesis (1849)'/,zj op den Index werden qeplaatst.
Robert O'
?
z)
ezl, e:n verdlensteljk Engelsch 5On the nature of limbs (1849)'',- pFossil
schrjver, die over maatschappeljkeaangele- reptilia of the wealden (1853- 1857)'' jenhedengehandeldheeft.Hjwerdgeborenden History of the British fossilmammalia and
14den Mei1771te Newtown in hetgraafschap birds (1846)''
, - r0n the dassifcation of
Montgomery. Daarhi
j bezitter'7aBVan een ofmammalia(1859)'',- nMemoirontheMeaanzienljk vermogen,bejverde hj zich,iù gatherium (1861)'', - podontography (zde
zjnefabriek te New Tuanark philanthropische druk, 1845,
2 dln)'',- ppalaeontology (4de
inrigtingen tedoen verrjzen.ln eengeschrift, druk,1869)'',- pPrincipes d'ostéologie comgetiteld: New views of Society, or essays parée(1855)
'',- en nAnatomy ofvertebmtes
upon formation of human character(1812)'' (1866- 1868,3dln)''.
ontwikkelde hj zjne fantastische denkbeel- Oxalideën is de naam eenerfamilie van
den, welke naar die van het communismus kruidachtigeplantenymetafwisselendeygesteelde
zweemen.Eene poging,om ze in Amerikain bladeren 0n verspreide of t0t schermen en
toepassing tebrengen,voldeednietaan zjne trossen vereenigdebloemen.Dekelk iss-deelig

verwachtingen.Hjisintusschendegrondlegger enoverbljvend.Debloembladenzjn5ingetal

van het Chartismus, welks aanhangersnaar en inden bloemknopgedraaid.HetMntalmeelhem 00k we1 Owenieten genaamd werden.In draden is 10, en dezezjn dikwjlséénbroezjne latere geschriften openbaarde hj zjne derig.Het vruchtbeginseliss-hokkigendraagt

neiging t0t het spiritismus, en zjn werk:
rThe book ofthe new moralworld (1836)''
trok veler aandacht t0t zich. Hj overleed
te Newtown den 17den November 1858, en
was t0t aan zjn dood getrouw gebleven
aanzjnegevoelens,ofschoon hjallengsallen
invloed verloren had.- Zjn oudste zoon
Robert Dale O'
lnes, geboren te New Lanark
in 1804,waseenigen tjd gevolmagtigde der

5 stjlen,en de vruchtiseenes-hokkigebes
of zaaddoos. De zaden bevatten kiemwit en
eene regte kiem.Zj omvat de geslachten
Oœalis L.en Averrkoa L.

Oxalis L.,zie Klanerzurin.g.

Oxalzunr,zie Znringzuv.

Oxenstldrna.Onder dezen nM m vermeldenwj:

A œel,graaf ran Oœenstiërna, een beroemd
Vereenigde Staten te Napels en schreet'onder Zweedsch staatsman, geboren te Fanö in
anderen een zonderling spiritistisch boek: Uplandden 16denJunj 1583 en den telgvan

Footfallsontheboundarj,o
fanotherworld een ouden stam. Hj studeerde gedurende
(1860;tweededruk,1875)'
alsmede:prhrea- 5 Jaren te Rostoek,Jena en W ittenberg in
dingmyway,27yearsofautobiography(1873)''. de theologie, de staatkunde en regtsgeleerdZjn tweede zoon,David Dale Owen,ge- heid alsmede in de oude en nieuwe talen,
boren in 1807, overleden in 1860,was een en keerdein 1603 naar zjn vaderland terug.
Hier werd hj kammjonker in dienst van
verdiensteljk aardkundigg.
Ricltard 0.
1n:1, een ultstekend natuurkun- Karel TX , daarna van 1606 t0t 1608 gezant te M ecklenburg, ontving den titelvan

dige. Hj werd geboren te Lancaster den
zosten Junj 1804,studeerde te Edinburgh in
de geneeskunde en vestigde zieh a1s heelmeester te Londen.In 1826 werd hj lid van
het pcollege ofsurgeons'',in 1835conservator
van het muséum en hoogleeraarin de physiologie aan die inrigting, alsmede leeraar aan
de Schoolofmines en aan het RoyalInstitu-

Z'7eedsch rjksraad en nam zitting in den
Senaat. De Koning benoemde hem tot voogd

van Gnstaaf Adolf, en toen Oœen8tqrna in
1611 op den Rjksdag te Nyköping de meerderlarigverklaring vandezenVorstbevorderdej
benoemde Gnstaaf Adolfhem totrjkskanselier en sloot op zjn raad vrede metDenemarken (1612) en Rusland (1617).Toen in

tion, en du rna, dewjl hj om redenen van
gezondheid zjnebetrekkingalsleeraarmoest 1621 de 00rl0g met Mgom%nd 1II! koning

nederleggen, diredeur der afdeeling voor na- van Polen, uitbarstte, zag OœenntLeèna met

tuurljke historiein hetBritsch Muséum.Hj 9 andere rjksraden zichbelastmethetbestuur
was1id van versthillende commissiën,leverde des lands.Slechtszelden begafhj zich naar

een metqlaten versierden catâlogusvanHun- hetleger, totdat de Koning hem in 1626 t0t
ter's Musetlm in 5 deelen, alsmede uitmun- gouverneur benoemde overalle door deZwetende ontleedkundige verhandelingen overden den in Pruissen veroverde distriden. Toen
Nautilus en over de Brachyopoden, en be- Gustaa
j Adol
f deelnam aandenDerti:arigen
hp.
nlde vporalgrooten roem door zjne stel- Oorlog, liet hj Oœenstiërna in Pruissen achselmatige werken over fossiele dieren. Hj ter, om er het land te besturen en voor het
wistmetzeldzame scherpzinnigheid de grond- uitrusten van nieuwe troepen te zorgen. Na
vormen derafzonderljke ontleedkundige stelselsbj degewerveldedieren op tesporenen
aan te wjzen.Op dien grond leverde hj eene
ordeljke rangschikking der talrjke doorhem
waargenomenevoorwerpen.Vanzjnegeschriften vermelden wj:rArchetype and homologs
of vertebrate skeleton (1848)'', - pBritish
fossil reptilia ofthe cretaceousperiod(1851)'',
-

ve
mcomparati

de overwinning bj Breitenfeldechterontbood
hj hem naarDuitschland,enbelasttehem met
de leiding der onderhandelingen enhetbeheer
der krjgszaken aan deRjn en deMain,terwj1hj na den dooddesKonings(16November 1632) de vertegenwoordiger werd der
Zweedschepolitiek inDuitschland.Doorzjne

grondigekennisderDuitscheaangelegenheden,

anatomy, invertebrate ani- zpne scherpzinnigestaatkunde,zjnevastheid

OXENSTIZRNA-OXFORD.

437

van karakter en zjne gematigdheid gelukte gerst),tuin- en peulvruchten, h0p en vlas,
hethem ,de versnippering der Protestantsche en de bodem levert voAts jzerertsen pjpkrachten teverhoeden,zoodatde Verbondene aarde. De voornaamste bronnen van bestaan
Mogendheden hem op hetCongrèsteHeilbron zjn er landbouw en veeteelt.Men heeft er
(1633)a1sden hoofdleider derProtestantsche 590/0bouwlanden290/0weiland.In1876telde
Unie erkenden. Oœenntiërna vertrok nu naar er de veestapel17000 paarden voorden landFrankrjk ennaarHolland,om dezeMogend- bouw , 52000 runderen, 328000 schapen en
heden t0t deelneming in de Protestantsche 34000 zwjnen. Defabrieknjverheid heefter
zaak te bewegen. Bj zjn terugkeerechter een geringen omvang.T0tm iddelen van vervond hj zooveelverdeeldheid en verwarring, keer dienen er het Oxfordkanaal en eenige
dat hj zich in 1636 naar Zweden begaf, anderekanalen,benevens4spoorwegen,welke
waarhj metvaderljkezorgvuldigheidwaakte zich in de stad Oxford vereenigen.
over de opvoeding van Ckristina,de dochter
De evenzoo genoemde hoofdstad van het
van zjn Koninkljken vriend.0m den 00rl0g graafschap ligt in een bevallig,heuvelaehtig
met Duitschland t0teen goed einde te bren- oord bj het vereenigingspunt van de Isis
gen,zond hj zjn zoon Johannes a1s gevol- en de Cherwell, die te zamen de Theems

magtigde derwaarts,terwjlhj doorhetver- vormen.Zj iseenederschoonste steden van
drag van Brömsebro(13 Julj 1645)een eer- Engeland en aldaar, behalve Londen, de
vollen vrede metDenem arken totstandbragt. eenige stadjwelkeeen lord-mayorheeft.Zj

chrhtina verhief hem daarop t0t graaf ran is voorts de zetelvan een bisschop en heeft,

Redermere,en tevens werd hj kanselierder behalve 15 Anglicaansche en andere kerken,
universiteit te Upsala. Daarhj zich vervol- onderscheidene prachtige gebouwen, welke

gens met kracht verzette tegen het besluit t0t de universiteit behooren. Deze laatste is
oudste en voornaamste hoogeschool van
van Christina,om eenogvolgertebenoemen, de
ontstond er eene spannlng tusschen hem en Engeland en behoortmetdeietslatergestichte
de Koningin; later evenwel werd geen be- te Cambridge totdeOudste van Europa.Reeds

sluit zonder zjn medeweten genomen.N0g ten tjdevan Al
fred de Grppfdwasoxford de
sterker raadde hj haaraf,dekroon neêrte zeteleener'bloejende school,en in de 12de
leggen en hj nam geen deelaan dedaarover en 13deeeuw vertonntdezeinrirtingzicha1s
gevoerde onderhandelingen.00k genootOzen- eene drukbezochte runiversitas llteraria''.Inqv
fiirsm het volkomen vertrouwen vanKarelX tusschen werd het oudste collège,university
Gvdfcl/',en hj overleed den 28stenAugustus college genaamd, eerst gestichtin 1249, en
1654.- Zjn oudste zoon Johannes,geboren daarop volgde, vooralin de 13detot de 16de
in 1611 en overleden in 1657, w as in hooge eeuw de stichting van onderseheidene andere
staatsbetrekkingen werkzaam t - en zjn collèges.Het vqornaamste van deze isrchrist
Jongste zoonErikygeborenin1624,overleden Church College'',door cardinaal W olsey ge-

in 1656,volgde hem Op alsrjkskanselier.- grondvesten doorRbndrik VIIIin 1546rjk
Met Karel Gl:fcc-/,een kleinzoon van Aœel, begiftigd,daar hj de middelenaanweest0t
onderhoud van een bestuurderofdeken(dean),
nam ditgrafeljk geslachteen einde.
Johan GJIHFJ Oœenstiërna, een Zweedsch

dichteruitden tjdvan Gustaaf111.Hjwerd
geboren den 4denJulj 1750 betrad dediplomatieke loopbaan,was gerulmen tjd verbonden aan hetgezantschap teW eenen,en werd
in 1786 rjksraad en presidentder kanselarj,
daarna rjksmaarschalk,en overleedden29sten
Julj 1818.Hj vereenigde eene rtike verbeelding methetmeesterschapoverdetaal.Fraaje
natuurtafereelen vindtmen in zjnegedichten:
rSkördarne (De maajersl''en rDagensstunder
(Uren van den dagl''.O0k vertaalde hj het

8 canonid , 101 fellow s, 8 kapellaans, een
organist, 8 elerks? een schoolmeester en een
helper.Daarenboven vindtmenineen prachtig

gebouw,in den Tudorstjlder 16deeeuw 0pgetrokken, gewoonljk nog 200 studenten en

met het dienstpersoneelm eer dan 400 personen gehuisvest. O0k de overige collègesbehooren meestaltot de merkwaardigste m onumenten van Engelsche bouwkunst en geven
aan de beide hoofdstraten, High-en Broadstreet, eene eigenaardige schoonheid. In die
gebouwen heerscht eene antieke pracht,en
Paradise lost'' van M ilton en rGerusalemm e men heeft er vooral vele portretten van beliberata''van Tasso.ZjnerGezamenljkewer- roemde leerlingen der hoogeschool. Ruime
ken'' verschenen in 1805- 1815 in 4 deelen tuinen metschaduwrjkelanenenspeelpleinen

(3dedruk,1836- 1842,3 dln).
voor cricket zjn uitnemend geschikt,om er
Oxford ofOœfordshire,een binnenlandsch het verbljfaangenaam temaken,terwjlde

graafschap in Engeland,is omringddoorNort- rivieren aan de roeiclubs der studenten gelehampton,Buckingham ,Berkshire,Gloucester genheidgevent0tontwikkelingderspierkracht.
' vormtalshetware eene zelfstanenW arwick,en teltop341/:L geogr.mjl0m- E1k college
streeks 178000 inwoners.Hetland vormteene dige universiteiten isvan een korpsleeraren,
golvende vlakte; langs de noordwesteljke eene boekerj en andere wetenschappeljke
grenzen loopt eene heuvelketen (255 Ned.el hulpmiddelen voorzien.Iederstudentmoett0t

hoog) en in het zuidoosten verheFen zich de éên der collègesbehooren, waarhj gewoonChiltern Hills(250 Ned.elh00g).De grond is ljk op den leeftjd van 16- 18 Jaarnahet
er zeer vruchtbaar,het klim aat in het alge- bezoeken van een gym nasium ofna een toem een vochtig en koel.D it graafschap w ordt latingsexam en w ordt opgenomen. Hetonder-

besyrgeid doorde Theemsen eenigevanhare wjs in de collèges wordtgegevendoor felzjrlmeren. Men verbouwt er graan (vooral lows,die den naam dragen van tntors en de
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Jongelieden vonrbereiden voorhunneexamens. het Huis Sannover bevorderde,verloorhj de
Men maaktervooralveelwerk van deGriek- bescherming der Koningin en moest in 1714
sche en Romeinsche letterkunde, - vûorts zjne betrekking nederleggen. Toen Geor.q 1
van wiskunde,geschiedenis,theologie,wjs- den troon beklom ,scheen een nieuw tjdperk
begeerte, staathuishoudkunde, regtsgeleerd- van glans voor hem aan te breken, doch
heid en natuurkunde.Studenten,die zichdoor weldrawerd hj beschuldigd van geheime0njver onderscheiden, ontvangen plzen en derhandelingenmetFrankrjk enindenTower
scholarships(beurzenl''.Hetverbljfiserkost- geworpen.In 1717 echter volgde zjne vrjbaar en erheerschteen zeer orthodoxegeest, spraak, waarna de Koning hem naar zjne
zoodat het aantal studenten er slechts een goederen verbande,alwaarhj zich t0t M n
paarduizendbedraagt,meerendeelsbehoorende zjn dood (21 Mei 1724)met de beoefening
t0tdeaanzienljkstegeslachten deslands.Na der letteren bezig hield.Hj verrjkte zjne
een studietjd van 3 of4Jaarkan zaen door bibliotheek met boeken en handschriften,en

een exazaen den graadverkrjgen vanpbacca- dit werd later doorzjn zoon Ed%tkd voortlaureus artium'' en na verloop van nogmaals gezet.Deze handsehriftenverzameling,uitnaeen drietalJaren den graad van pmagister genoeq Q000nommersbestaande,bevindtzich
artium''ofden doctoralen graad,in bepaalde thans ln hetBritsch Muséum.
vakken toegekend.Ongeveer de helft derstuOxus(De),eenerivier,doordeArabieren
denten stelt zich daarmede tevreden, maar .Gi
lton ofDfeihoen,thansalgemeenAmoeDJrJW
de andere helft onderwerpt zich aan een genoemd, stroomt in Toerkestan en ontstaat

zwaarder examen, om rwith henours (met uitde Pendsj (Am0e Darja ofHarat)en de
onderscheidingl''tewordengepromoveerd.De Koksla (Gih0n), die op de hoogvlakte van
bekwaamstejongeliedenworden(toteenMntal
van 400)bj hetverlaten derhoogeschoplt0t
fellow benoemd, en deze waardigheid geeft
hun eenjaargeldvan300pondsterling,totdat
zj eene behoorljke betrekking in demaatschappj hebben verkregen.Daar.ditvoorregt
volgenssommigenwe1eensbjgunstverleend
wordt en 00k we1aanleiding geeftt0t onver-

schilligheid en zorseloosheidbjdebegunstigden,gaan ergedurlg stemmen op,welkeeene
hervorming dierinrigtingvragen.00kwenscht

Pamir ontspringen.De voornaamstebronrivier

(de Pendsj) komt uit het Sarikoelmeer en

een: derde bronrivier uit hetBarkat Yassin-

meer.De Oxus ontvangt onderscheidene zjrivieren, besproeit de oase van Chiwa en
spoedt zich naar het Aralmeer,waarin zj
zich, na hetvormen eener groote delta,met
3 armen uitstort.Zj voertin haarbenedenl00p meer water afdan de Rjn.Een aantal
uit die rider aangelegde kanalen geeft aan
Chiwa eene ongemeene vruchtbaarheid.Zj is

men er hetaantalhoogleerarenaanmerkeljk t0tKoengrad voorstoombooten en verdervoor

vermeerderd te zien. Het kanselierschap is kleinere vaartuigen bevaarbaar;inhaargeheel
er een eer-amlbt,door êén van de groûtwaar- echter kan zj wegenstalrjkestroomversnel-

digheidsbekleedersdeaRjksaanvaard,en de lingen geen belangrjke waterweg voor het
door hena benoerade vicekanselier isderector binnenland van Azië worden.Door den veldder universiteit. Aan deze is de beroem de togtvan 1873zjndeRussenmeestergeworden
Bodleiaansche bibliotheek, een muséum voor van den benedenloop dezerrivier;alhetland
natuurljkehistorie,een botanischetuin,eene op den regteroevert0taanhetAralmeerwer;

sterrewachtenz.verbonden.- DestadOxford hun afgestaan.
teltom streeks32000 inwoners en zendt 2 afOxyacanthineNeenedoorPolezontdekte
gevaardigden naar het Lagerhuis. Men ver- organische basis,iseen w it,in hetzonnelicht
meldt,dat zj omstreeks hetJaar 1000 vo
'ör geel wordend poeder, smaakt bitter, w ordt
Chr.door den Britschen koning Membriowerd door warmte ontleed, is in w ater schier ongestichten aanvankeljk den naam droegvan oplosbaar,maar lostop in verdunden spiritus,
aether en oliën , reageert dan alkalisch en
Caer-Membric.
Oxford (RobertHarley,graafvan),een geeft met zwavelzuur, zoutzuur en salpeterBritsch staatsman uit een 0ud geslacht,werd zuur kristalliseerbare zouten, die bitter van
geboren te Londen den 4den December 1661. smaak zjn en dooreikenlooizuurneêrgeslagen

Hjvoegdezfch in 1688 meteeneuitgelezene
bende ruiterj bj den prins van OrJSJ'
:,en
werd in 1790 lid en in 1701 t0t 1702 voorzitter van hetParlement.Schoon een jverig
Tory,naderdehjnadend00dvanW éllem II1
t0tde W hiqsen werdin l7osstaatssecretaris
in een W hlgministérie,terwjlhj voorzitter
bleefvan het Parlement.Hj bevorderde in

worden.Men verkrjgtoxyacanthinedoorden
bastvan berberis(ziealdaar)metalkoholuit
te trekken, de oplossing met water te vermengen,den alkoholer door destillatie uitte

verwjderen,alsmede den hars,de vloeistof
teverdampen,totdater bj afkoeling kristal-

len van berberine ontstaan,h= r te fltréren
en het iltraat met koolzuurnatrium te verdie betrekking de vereeniging van Schotland mengen.om de hierdoor neêrgeslagene oxyamet Engeland.Later echternoodzaakten hem canthine te reinigen,lostmen ze op in zwade W higshetmiqistérieteverlaten,Faarna velzuur, ontkleurt ze met kool ey doet ze
erslaan.
hj t0t de oppositle terugkeerde en hlerdoûr wederom door koolzuur natrium nede gunst verwierfvan koningin Anna,zoodat
Oxyden zjn seheikundige verbindingen

hj wederaan hetbewindkwam en totgraaf van enkelvoudige of zam engestelde stoFen
van Oa/àr# benoemd werd.Hj werktemede met zuurstofen in meer beperkten zin zuurt0t het sluiten van den Vrede van Utrecht stofverbindingen der enkelvoudigestoFen.Bj
(1710,doch daarhjtevensdeopvolgingvan deze is de neiging,om zich met zuurstof te
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vereenigen,zeerongeljk;zj zjndusinmeer- Dezereuk neemtmen 00k w=rbj hetwerdere ofminderemateblootgesteldaanoxydatie, ken van eene electriseermachine ofwanneer
welkesomtjdsonderverschjnselen van vuur talrjkeeledrischevonkendoordeluchtsnellen.
(licht en warmte) plaats heeften dan ver- Van ouds kent men den zwavelreuk, dien
branding wordtgenaamd.De oxydatieproduc- een bliksemstraal in eene beslotene ruimte
ten kunnen gasvormig,vloeibaarofvastwezen. doetontstaan.Men heeftdan 00k een electriVele elementen vormen metzuurstofverschil- schen toestel Van Siemensj welke t0t het
lende oxydatietrappen,nameljk suboxydule, ozoniséren van zuurstof is ingerigt. VocrtB
suboxyde,oxïde,sesquioxydeen superoxyde. ontstaatozon bj onderscheidenescheikundige
Deze verbindlngen zjn öf basen-anhydriden werkingen, bjv. wanneer phosphorus half
en vormendanmetwaterhydroxyde,öfzuren- onder water en half in de dampkringslucht

anhydriden gn geven dan metwaterzuren.
Oxygem um ,zieZuvstoh
Ozanam (Antoine Frédéric),een geestig
Fransch schrjver, geboren te Milaan den

oxydeert; welliytwordtbjelke oxydatie de
zuurstofgeozonlseerd. Immers de passen in
den buitensten m antel van eene splritusvlam
of van een Bunsenschen brander bevat veel

Q3stenApril1813,waseerstadvokutteLyon, OZOn , en
itzelfdemerktmenoq bj aethèri@ d
, wanneer men deze ln eene half
vervolgens hoogleeraar in de buitenlandsche sche ol*l@en

letterkundeteParjs,en overleedteMarseille gevuldeQesch eenigen tjd aanhetzonnelicht
den 8sten september 1853
..Hjismedestichter blootstelt en dikwjls omschudt.Vele zuurderorde van den Heiligen Vineentiu deTcl!J. stofrjkeverbindingen,zooalssuperoxydevan
Van zjne geschriften vermelden wj:,Dante zilver,van baryum ,van waterstof van manet la philosophie catholique au XIII siècle gaan en overm angaanzuuren overiodzuur kaium, ontwikkelen met zwavelzuur zonder
(1831;2dedruk 1845)'' - rEtudesgermani- lver
hooging van warmte ozonhoudende zuurques (1847- 1849, 2 dln)'',- pDocuments
inéditspourservirà l'histoiredel'Italiedepuis stof.Ozon ontstaatvoorts o0k,wanneer men

le VIII siède jusqu'au XII (1852)''- en kwik in de lucht omschudt,bj eenesterke
rLes poëtes frandseains en ltalie au XIII verdamping van water, in den luchtstroom

siècle(1852)*'.Zjneroeuvrescomplètes''zjn van een blaaswerktuig,enmenontdektvoorts,
in hetlichtgegeven door Ampère.
datbjhevigenwindhetozongehaltedesdamp-

OzokerietN00k aard-of'bergwas en berg- kringsgrooteris.
W ordt zuurstof geozoniseerd, dan vermintalk geheeten, is eene delfstofuit de klasse
der Anthradden. Het is ongekristalliseerd, derthaar volum en,en deze verminderingkan
zeer week en kleeft bj het kneden aan de 100/0bedragen,maarbj eeneontbinding van
vingers.Zjn soorteljk gewigtis0,94-0,97, het ozon door verwarming wordt het 00rzjne kleurgroen t0tdonkerbruin;hetisaan spronkeljk volumen hersteld.Men heeft gede kanten doorschjnend, specerjachtig van vonden,datozon 11/2-maalde digtheid heeft
geur, smelt bj 60- 800 C., brandt meteene van zuurstof en hieruit opgem aakt, dat een
veel licht gevende vlam en bestaat hoofdza- molecule ozon 3 atomen zuurstof bevat,

keljk uitkoolwaterstoFen.Men vindthetop
verschillende plaatsen bi
j steenkolenmjnen,
waar het weleens lagen vormt ter dikte van
11/4deNed.el,zooalsbj Boryslaw,waarmen
in 1873ongeveer325000tolcentenaarsozokeriet
verkreeg.Hetvertoonterzich inverschillende
toestanden,zoow elvasta1svloeibaarjenmen
bezigt het tot vervaardiging van kaarsen.

terwjleen molecule zuurstofer 2 telt.Het
ozon heeft een doordringenden reuk,zoodat

hetzelfsbj eeneverbazendeverdunningwaargenomen wordt;bj inademing prikkelt het
de longen,evenals hetchloor.In 1 Ned.kan

water kan men, bj afwezigheid van stik-

stof, 8 Ned. teerling duim ozon oplossen,
m aar het wordt erallengsin gewonezuurstof
Men bereidtnameljk md ozokerieteenewitte omgezet. Bj eene gewone temperatuur ltan
soort van paraëne, die bj 60O C.smelt en droog ozon in glazen buizen geruimen tjd
uitmuntende kaarsen levert.
bewaard bljven,maar hetwordt bj verwar-

Ozon,actieveofgepolariseerdezlvrdfo/,is ming ontleed enverandertbj 2370C.aanstond:

eene soort van zuurstof, die zich door een
phosphorachtigen reuk en door een zeer
sterk oxydatieverm ogen van de gewone zuurstof onderscheidt. Onze dampkring bevat in

ill geWone zuurstof. Op dergeljke WP
**ZO a)
s
de w arm tew erken 00k zilveroxyde,mangaansuperoxyde en glaspoeder.Hetozonheeftreeds

digheden afwisselendehoeveelhedenozon.Men

verandertl00d,loodoxyde,thalliumoxyduleen

bj gewone temperatutlr een sterk oxydérend
verschillendejaargetjdenen onderdeninvloed vermogen,vooralbjaanwezigheidvanwater;
van het klimaat en van plaatseljkeomstan- het tast kwik en zilver zeer krachtig aan,

kan ditook langskunstmatigen weg verkrj- m angaanoxydule in superoxyde,oxydeertargen,doch het is t0t nu t0e alleen gelukteen
mengsel van zuurstof met min ofmeer ozon
te bereiden, maar n0g niet om die zuurstof
geheel en al in ozon om te zetten.0ok kan
men het ozon uit zulk een gasmengselniet
afscheiden,zoodatm en t0tnu toe geenzuiver
ozon kent. Sokönbein ontdekte het in 1840

senigzuur,zwavelen zw avelwaterstoft0tzwavelzuuk,zwavelmetalen t0t sulphaten,ammoniak t0t salpeterigzuur en salpeterzuur en

alkoholt0tazjnzuur.Hetmaaktuitiodkalium
het iodium vrj,zoodateen papier!metiodkaliumhoudend stjfselbestreken,dlenen kan

t0twaarneming van ozon.Roodlakmoespapier,

bj eene electrolytische ontleding van water, m eteeneiodkalium oplossingbevochtigd,wordt
waarbj de vrj wordende zuurstofdoor haar doorozonjtengevolgedervormingvanbjtend
ozongehalte een eigenaardigen reuk bezit. kali, blaauw gekleurd, en verseh bereide
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tincturagualacidesgeljks,terwjlpapierjvan digtbevolktesteden,bjmestvaalten1veestallen
zwavelzuur magaanoxydule of van eene 0p- 0nZ. geen ozon wu neemt. In de bosschen
lossing van thalliumoxydule doortrokken,bj vindtmen hetgrootsteozongehaltegewoonljk
het opklimmen t0t hoogere oxydatietraypen in detoqpen derboomen.Daterinzonderheid
bruin wordt. Het ozon vernielt organlsche in hetnagaarveleongesteldheden,inzonderheid
kleurstoFen, zooals indigo,alsmede uitwase- besmetteljke ziekten heerschen,wordt door
mingen en smetstofen.Nitroglycerine,schiet- velen toegeschreven aan het gering ozongekatoen enz.ontplofen in ozonrjkelucht.
halte derluchtin datJaargetj. Anderen zjn
kkl
tönbdn opperde de meening, dat er Q zelfs zoover gegaan, datzj hetozongehalte
soortenvan zuurstofbestaan,nameljkelectro- der luchtals maatstafbeschouwen voorharen

positieve of ozon en eledronegatieve ofant- gunstigen invloed op 'smenschen gezondheid.
özon,alsmede datde zuurstofbp
-depolarisatie Toch heefthet ozon geene heilzame werking

zich in deze beide soorten verdeelt,terwjl
zich bjbeidervereenigingwedergewonezuurstof vormt.Over het werkeljk bestaan van
antözon isin den laatsten tjd hevig getwist.
Thans evenwel schjnt men erzekervan te
wezen,dathetantôzon niettegeljk met het
ozon,maar eerstbj de ontbinding van dit
laatstebj deaanwezigheidvanwatergevormd

op het ligchaam.Zuurstof met 100/0 ozon

doodt kleine dieren,welkedaarin ademhalen.
De ademhaling wordt er door vertraagd en
de pols ver:aauwd,terwjlhetbloedin alle
deelen des ligchaams in aderljk bloed veranderd wordt.Dezewerkingwordtveroorzaakt
door het hooge volumengewigt (24)van het
ozon ,hetwelk datvan koolzuurte bovengaat
wordt en niets andersis dan waterstofsuper- en daarom de afscheiding van koolzuur uit
oxyde.Volgens n0g latere proeven is de zuur- hetbloed belemmert.Daarenboven werkt het
stol, in .terpentjnolie Opgelost, geen ozon, ozon prikkelend op de sljmvliezen en vermaarzuurstofindentoestandvanvrjeatomen, woestend op het weefsel,zoodatmen heteen
en men wi1nu aan dezeden n% m gevenvan der sterkste vergiften heeft genoemd. Men
antözon.Isditz00,dan kan men driewjzi- heeft dan 00k de ongesteldheden der ademgingen van zuurstofonderscheiden,nameljk: halingswerktuigen, zooals verknudheid en
O
(00)
(()())(J
longontsteking, in verband gebragt met het
gewone zuurstof 0Z0n antôzon.
ozongehalte der lucht en bevonden,datbeide
Dit nieuwe antôzon is evenwel geheel iets tegeljk toenemen.DeBnachtsbevatdelucht
anders dan het door Sehönbeén bedoelde.
meer ozon dan bj dag, en men wordtdan
Het ozUn is als bestanddeelvan den damp- 00k veeleer verkouden.De toepassing vanhet
kringhooqstmerkwaardig,daarhetdoorzjne oztm op de geneeskunde is derhalve zeer onschelkundlge eigenschappen eene belangrjke zeker. Het inwendig gebruik van eene ozonr0l vervultin de huishouding dernatuur.Het Oplossing kan geene dienst doen,omdathet
ozongehalte der lucht is wel is waar zeer ozon in demaag verdwjnten dus hetbloed
gering, maér men kan daarvan 00k slechts nietbereiken kan.00k bj de inademing van
hetoogenblikkeljkgevormdewaarnemen,daar flln verdeeld ozonwater wordt hetozon reeds
het aanstonds veelvuldige gelegenheid vindt, op den weg naar de ademhalingsw erktuigen
om zich m et voor oxydatievatbare ligchamen ontleed. D aarenboven isgebleken,dat in de
te verbinden.Eene voldoende methode, om longen, waarschjnljk door de kleurstofvan
het ozongehalte der lucht te bepalen,is nog hetbloed,deingeadem dezuurstofgeozoniseerd
niet bekend, doch het kan op de reeds be- wordtjzoodathetligchaam zelfveelmeerozon
sprokene wjze doorozonometrisch papierbj voortbrengt dan zaen daaraan bezorgen kan.
benadering geschieden.Daardoor is reeds ge- Neemtmen ditfeitin aanmerking,danschjnt
bleken, dat men in kamerlucht geen ozon het meerdere ozongehalte in de luchttin het
aantreften datin devrje luchteen vochtige bosch Of op het gebergte van ondergeschikt
dampkring m eer ozon bevat dan een drooge. belang voor den gezondheidstoestand. Zjne
Datgehalte is dan 00k hetgrootstvan Maart aanwezigheid aldaar iseenbljk van de zuit0t Mei en het geringst van September t0t verheid des dampskrings,terwjlmen bj het
November; het wordt door zuide- en zuid- ontbreken van ozon onderstellen mag,datde
westewinden verhoogd, en door noorde-en lllchtmetschadeljkebestanddeelen isvervuld.

noordoostewindenverlaagd.Bjonwederbevat K0n men op onkostbarewjzeozon bekomen,
de lucht veel ozon,doch bj dikken mistis dan ware het vermoedeljk t0t velerlei00ghet ozon verdwenen. De nabjheid van de merken te gebruiken.Immershet bleeken en
Zeej Van een groot 'ieor, Van W ouden en het ontsmetten door middel van aethôrische
vochtige bergstreken werkt gunstig op het oliën berusten op de werking van het ozon,
ozongehalte der lucht. Er ontstaat ozon aan en men heeft in den Jongsten tjd pogingen
deoppervlakte van den vochtigen yrond.z00- aangewend om met ozon bezwangerde lucht

dat deze daaraan zjnegeschiktheld ontleent aan tewenden t0thetbereiden vanazjnzuur

om te bleeken.Rottende zelfstandigheden ver- en t0t het zuiveren van alkohol.
nietigen het ozon der lucht, zoodat men in
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P is de zestiende letter van hetGriekstsh men daartoe gebezigd had. W aarschjnljk

en Latjnsch alphabet, alsmede van datder
nieuweretalen van hetW esten.Zj draagtin
het Grieksch den naam vanpL(f.
f,zf) en in
hetHebreeuwsch dienvanpe(mond),welligt
omdat zj doorhetvoorste ofmeestzigtbare
gedeeltevan denmond,nameljkdoorhetaanvankel/k sluiten endaarna openenderlippen,

diendenzjtevenst0twapens.Voortsontdekte

m en er n0g vele andere vuursteenen voorwerpen,zooals lans-en pi
llpunten,Zagen1me8-

sen, wrjfsehalen van graniet,overbljfselen
van de beenderen van herten en zwjnen,en
talrjke scherven van ruwe aarden potten.
Allengsontdektemen o0k eldersdergeljke
meerdorpen aan datzelfde meerofbj andere
wo
r
d
t
vo
o
r
t
y
e
b
r
a
g
t
.
Zj
i
s
i
n
d
e
o
ud
Ge
r
ma
a
n
sche talen nlettevinden,maarlateringevoerd meren van Zwitserland, zooals in hetM00sa1s eene verscheidenheid van fofb.Dep is dorfer-Meerbj Bern,in deBodenseebjRohreene harde lipletter,die weleens wisseltmet sehach,Steckborn,Feldbach,W angen (waar

de harde verhemelteletter k en met de harde men 30-t0t 40000 palen vond,t0te'én meertongletter f. A1s getalteeken beduidtde He- dorp behoorend),in hetPfëëker-Meer,in de
breeuwschepe 80 en deGrieksche H 16;0ok meren van Neuchâtel,Sempach,Genève enz.
issedertden Alexandrjnschentjd a'= 80en In het geheel kentmen thans in Zwitserland
H = 8000.Bj deRomeinen wasP = 400en reeds meer dan 200 paaldorpen.00k in diepe
Iqc= 400000.Op oude Franschemunten isP dalen, te voren met water,doch thansmet
hetteeken van de muntplaats Dyon.Als R0- veen gevuld, heeft zaen erontdekt.Bj een
meinsche voornaam is P eene verkorting van naauwkeurig onderzoek bleek het, dat de

Publiws,en in descheikundeiszjhetteeken paalwoningen op de volgende wjze waren
gebouwd: de buitenste rjen palen waren
elal doorvlochten met takken en twjgen,
piano (zacht) ofpoeo (een weinig), en op ve
de kracht van den golfslag te breken.
visitekaartlesvindtmenp.c.(pourcondoler), om
Ten behoeve van elke woning rezen 4 of 6

van pltospl
torus.Op muziekstukken beduidtp

p.p.c.(pourprendrecongé),p./:(pourf'
êli- palen boven delaag vandwarsbalkenomhoog,
citer)enz.
Paalw oningen noemtmen verbljvenvan om hetdak tedragen.Devloer,overdedwars-

menschen, in overouden tjd aan den oevex balken gelegd, bestnnd uit rondhouten was
van m eren of rivieren op uithet water ver- vermoedeljk met leem geplaveid. De woonerbljven zelvenvormdeneenlangwerpigvierrjzende palen gebouwd.Men vindterintus- v
nt, en hierin had men een haard,slaapschen 00k in onzen tjd?en wélbtjdeonbe- ka
schaafde volkeren in het noorden van Zuid- plaatsen enz.De wanden ofmuren bestonden
Amerika,- voortsopBornéo,CelébesyNieuw- uit vlechtwerk, en het dak 'vas vervaardigd
Guinéa,Nieuw-zeeland!de Carolina-eilanden van stroo,riet of boomschors.
Men heeftde vraag geopperd: svaaronz de
enz.Voortsmaakt Her0'#ofl: melding van de
oorspronkeljke bewoners van Zwitserland
Paeoniërs in Azië,diein dergeljkepaalwo- hu
nne woningen bûven de meren bouwden.
ningen waren gehuisvest.Veelmerkwaardiger

Dit geschiedde hoogst waarschjnljk,om zieh
veiligen tegen wilde dieren en vjandige
zjn de overbljfselen van paalwoningen uit tsetambe
men. M en onderstelt voorts,dat die oorden vöörhistorischen tjd, welke op onderscheidene plaatsen in Europaw erden ontdekt. spronkeljke bewoners Galliërs (Kelten) geTot de eersten, die ze opmerkten,behoort weest zjn,hoewelgeen geschiedschrjvermelKeller te Ziirich.Deze zag in den w intervan ding van hen maakten er bj dekomstvan
1853op 1854bj lagen waterstand bj Meilen Caesar in Helvetië geene paalw oningen meer
aan den oever van het Meer van Ziirich eene werden gevonden. Intusschen zjn laatstgeevenw el voor de geschiedenis der beschaving

m enigte palen,die erin eene zandlaag waren

noemde niet allen afkomstig van denzelfden

ingeheid. Tusschen diepalen vond hj voorts tjd; immers uit de daarbj gevondenev00rvelerlei overbljfselen van de werkzaamheid werpen bljkt,dat zj drie tjdperken, het
van menschen zooals holltskool en andere steenen,bronzenenjzeren,vertegenwoordigen.
organischezelfstandigheden,en zelfsdeelenvan Intusschen heeftmen daarbj00k Romeinsche
een menschel
jken schedel.Uitdatallesbleek oudheden ontdekt, zoodat de eigenaarsdier
ten duideljkste,datdealoudeHelvetiërsaldaar paalwoningen tevensmiddelljkofonmiddelljk
hunne meerwoningen haddennpgetrokken.De gemeenschap hebben Onderhouden metdeR0ruw bekapte palen w aren meestal3-of4-m aal meinen.
Hoewelomtrent de bewoners dier paaldorgespleten en afkomstig van eike-, beuke-,
g berigt t0t0nB
berke- en denneboomen. Gemiddeld hadden yen geenerlei geschiedkundi

zj eene dikte van 12 Ned. duim en eene
lengte van 2 t0t 3 Ned.el,terwjlzj 0mstreeks 40 Ned.duim van elkander stonden,
evenwjdig aan den oever of00k in hetmeer
voortloopend. De uiteinden der palen waren
in het vuur of metde bjlscherp gemaakt.
Men von;ertrouwensdesteenenbjlen,welke

ls gekomen, geven de daarbj gevondene
overbljfselen belangrjke inlichtingen omtrent
hunnelevenswjsenwerkzaamheid.Keerheeft
aangetoond) dat zj zich ongetwjfeld bezig
hielden met den landbouw , daa' zj brood
bakten van tarwe en gierst.00k verzamelden
zj appels en peren. Hetgraan,waaronder
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zich de zesrjïge gerst bevond, hadden zj eenkomen metdie der Noordsche graven.Inongetwjfeld medegebragtuitAzië.Men vindt tusschen ontwaren wj in de bronzen voorer geen spoor van rogge,maar des te meer werpen in vorm en sieraad eene verrassende
van gierst.Sommige zaden,d00rhetvutlrhalf geljkvormigheidmetdeSkandinavische,Duitverkoold, zjn op den bodem van hetmeer sehe, Fransche en Engelsche, maar tevens
uitmuntend bewaardgebleven.Hetgraanwerd met de oudltaliaansche (Etruscische) voornietgemalen,m= ropwrjfplaten gekneusd, werpen van dien aard,zoodat men mag onwaarna men er ongezuurd brood van bakte.
Men ater voortspastinaken,wortels,erwten
en linzen,gedroogdeappelsen peren,druiven,
kersen.beukelnoten enz.T0t de wilde dieren
van het gewest hunner inwoning behoorden
de bruine beer,de oer-os,dewisent,desteenb0k ,hetdamhert,de eland en de bever. De

derstellen#dat er handelsbetrekkingen hebben
bestaan tusschen de stammen der paaldorpers
en de Etruscers ofde Phoeniciërs.O0k heeft
naen er barnsteen ontdekt, afkomstig uithet
noorden.Van de godsdienst dier aloude paaldorpers is0ns nietsbekend.Uiteenigeafbeel-

voorzien.
Du renboven waren de bewonersderPaaldorpen in het bezitvan huisdieren,daarmen
van deze eene groote hoeveelheid beenderen
gevonden heeft. De kleine veenkoe der toenmalige Zwitsers,t0t een langhoofdig en korthoornig ras behoorend, geleek op den uitgestorven b0s longifrons en op sommige n0g
bestaande kleinerassenderbergstxeken.Daar-

't overige slechts beenderen van kinderen gevonden heeft.

dingen van de maan,onderdeoverbljfselen
eigenaars der paalwoningen maakten erJagt van hunnen ttjdgevonden, maaktemen op,
np en gebruikten het vleesch t0t voedsel,de datzj demaanvereerden.Evenweinigwet'
en
vellen t0t kleeding en debeenderent0tvelerlei wj van hunne gestalte, daar men slechts
g
ereedschay.Voortsleverdevooraldevisseherj enkdle deelen van een menseheljk geraamte,
hun de mlddelen, Om in hun onderhoud te nameljk 4 of5 onvolkomeneschedelsenvoor

enboven vond men eroverbljfselen van n0g
3andererassen,nameljkvanhetprimigenius-,
frontosus-en trochacerosras.00k had men er
eene thans uitgestorvene soort van tamme

zwjnen.

De gereedschappen derpaaldorpersbeston-

den aanvankeljk uitBteen,hout,beenderen,
hoorn en klei. Daar echter sommige steensoorten,Faarvan zjbjlenvervaardigden,niet
in Zwitserland voorkomen, hebben ztj die
ongetwjfelddoorruilhandelverkregen.Althans
de nephrietbjlen moeten uit Azië afkomstig
zen.Van beenderenvervaardigdenzjviscll'we
angelsen harpoenen. Voorts hielden zj zich

Naauweljks hadden Keller, Messikomer,

Dawab,Morlot,Tryon,Desor,Suterenz.in
Zwitserland paalwonlnqen ontdekt,toenDesor
erdesgeljksaanwees ln deveenenvan L0mbardje.Vooral werden er gevonden in het
Lago Maggiore, in de meren van Varese en
Brianza,bj Peschiéra enFimoneinVenetië,
in de Wurmsee in Bejeren,in Oostenrjkj
Carinthië, en zelfs in Mecklenburg,Pommeren, Brandenburg,in Frankrjk enz.Hetis
nietwaarschjnljk,dataldezepaalwoningen
afkomstig zjn van hetzelfde volk,almoet
0ok het meerendeel aan de Kelten worden
toegekend. Eindeljk vindtmen,geljk reeds
is aangemerkt,een grootonderscheidtussehen

de paalwoningen,naargelang zjopgetrokken

werden in het steenen tjdperk of in dat,
w aarin men zich reedsvertrouwdhadgemaakt
m et de behandeling van metalen.
Paalw orm ,zie Boorschel
pen.

Paard (Het kleine), alzoo genoemd ter

bezig met het vlechten van m anden en mat- onderscheiding van het GrootePaard (zie P6ten.O0k hceft men spinsels ontdektvanvlas; .gt::..
:),is een sterrebeeld van hetnoordeljk

hiervan maakten zj draden,touwen en net- halfrond.HetbevindtzichtusschendenDolën

ten,alsmede geweven stofen;zelfs heeftmen en Pegasus,noordwaartsboven denW aterman,
sporen opgedolven van een weefstoel.Inmid- en bestaatuit10 sterren,waaronder ééne van

dels klommen zj op tot een hoogeren trap de derde grootte, terw'
dl de overige t0t de
van ontwikkeling en bereikten hetbronzen sterren van de vierde!vjfdeenzesdegrootte
en daarna hetjzeren tjdperk.Toen kwamen behooren.
Paarden (Equidae, Solidungula) is de
metalen voorwerpen als huisraad bj hen in
gebruik,en tevens zagen zj zich allengsin naam eener famllie der zoogdieren, welke
het bezit gesteld van huisdieren,welke opde slechtséén geslachttelt,hetwelkpaard(Equus
onzengeljken,alsookvannieuwegraansoorten, L.4wordtgeheeten.Ditgeslachtomvatgroote
inzonderheid van haver.Men deed nudepalen dieren metonqesyletenehoeven,6 snjtanden
verrjzen op dieper plaatsen en bouwdemet en 12 kiezen ln ledere kaak,terwjldemanhulp der betere werktuigen veiliger en gerie- neljke dieren daarenboven 2 hoektanden
feljker woningen,verderin zee.Hetaarde- (wolftanden)hebben,kort,digthaar,dataan
werk werd allengsfjner,metgraphietzwart den nek in eene maan overgaat,en een m in

gemaakt en met eenvoudige fguren versierd. of meer dikken staart. Hun ligchaam heeft
In vele paaldorpen vindt men steenen en gemiddeld eene hoogte van 1,
2 t0t 1,5 Ned.
bronzen voorwerpen dooreen gemengd, en elen isslank en krachtig van bouw.Zjzjn
deze behûoren ongetwjfeld toteen tjdperk, vlug in hunne bewegingen en onderseheiden
waarin de laatsten de eexsten begonnen te zich door eenegroote mate vanschranderheid.
vervangen. Zj ontvingen debronzen gereed- Men splitstditgeslacht in paarden en ezels,
Bchappenvermoedeljk uitItalië.Opmerkeljk hoewel het verschiltusschen die beiden niet
is het feit, dat de Bteenen voorwerpen der groot is. T0t de ezels rekent m en n0g de
Zwitsersche pu ldorpen in alle opzigten over- zebrajde quagga en hettjgerpaard.Terwjl
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men kan nagaan,dat de tamme ezelafkom- ken purden bezeten,zooalsbljktui
ttalrjke
stig is van thans n0g in het wild levende fossiele overbltlfselen van datdier.
De
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soorten,mag men metregtbetwjfelen,ofer
n0g oorspronkeljkein hetwild levendepaar- V3n verwildering weder nadert t0thet 00rden bestaan, daar de wilde paarden in de spronkeljk grjsachtig bruin of grjsachtig
steppen van Azië en Amerika nakomelin- geel m et donkere strepen, is bj hettamme

gen zjn van tamme paarden.Intusschen is dier aanmerkeljk veranderd.Men vindtbj
Midden-Azië de oorspronkeljke verbljfplaats hetpaard bruin,rood (voskleurig),vaal(1savan Qns paard, maar de stam ouders van dit bellekleurig), zwart en wit haar, alsrnede
dier m oet m en zoeken in eene thans fossiele gemengde kleuren, zooals schimmelkleurig,
soort, welke vermoedeljk grjsachtig bruin getjgerd en bonthaar.DekleurvanhethMr
en gestreeptwas.Voorloopers van hettegen- ls nletvolkomen standvastig,maar verandert
woordige yaardengeslacht waren, behalve zoowel bij de jaarljksche verharing als bj
Equus fossills,die reeds sterk met0ns paard het klimmen van den leeftjd. Het veulen
overeenkomt, het Hippotherium en hetn0g draagtaanvankeljk di
gt,w0llir haar,datna
oudere Anehitherium , van welke het vôör- verloop van eenige maanden ultvalt,Daarng
laatste we1 3 teenen heeft, doch alleen met verandert het van kleur,zoodat hetniet ge-

den middensten den grond raakt,terwjlbj makkeljk is,bj degeboortevanhetschepsel
hetlaatste de 3teenen zich in eenbehoorljk zjne toekomstige kleur te bepalen.Bj alle
ontwikkelden toestandbevinden.Vermoedeljk kleuren vindtmen deneiging om bj hoogewer; het paard het eerst tam gemaakt ren ouderdom ill riJ-s Over te gaan vooral
in het midden van Azië en heeft het zich bj het veranderljke schimmelhaar, dat alle
vanhier met de ârische volken verspreid.In

schakéringen van zwart t0t wit doorloopt.

overouden tjd washet11och in Egypte,noch Vele paarden hebben witte vlekken voor het
in Arabië als huisdier bekend. Volgens de voorhoefd (bles) en aan debeenen.DeqkunGrieksche mythe ontstond het paard doordien digen kunnen voorts uit de gesteldheid der
Poseidon (Neptunus)zjn drietand in deaarde tanden van hetpaard zjn Ouderdom bepalen.
stietom in den wedstrjdmetPallas(Minerva) Na Q1
/c jaar vallen de voorste tanden uit,
k onderen 2boven,- eenjaarlaterdev0lh
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Perzen werd het paard gehuldlgd a1s een gende 4 - en n0g eenjaarlaterdedaarop
heilig dier,en ook bj deGermaneneerbie- volgende4;van het5det0thet6dejaarvult
ch de holte tusschen devoorste4tanden,diqde men hetwittepaard,waaraan men in zi
hellige wouden een verbljf verschafte,ja# van het 6de t0t llet 7de die tusschen de v0lmen onderstelde bjdatschepselhetvermogen gende 4,en van het 7de t0t het 8stedie tqg-

dervoorspelling.Opmerkeljk ishet,datmen schen de daaropvolgende 4.

op de oudste teekeningen hetpaard zietvoorDe voornaamste paardenrassen van onzen
gesteld als verbonden meteen wagen,zoodat tjd ztln:hetAeabisehe,van debekenderassen
men hetaanvankeljk nietbezigdeom op te hetotldste en tevens geroemd als hetedelste.

rjden.Daarna verdwjnen dewagenst0taan De voortreFeljkste dieren van ditrasvindt
de 15de eeuw, om vervolgensallengs weder men,naarvelerverzekering,opdehoogvlakte
in gebruik te komen.Dd aloude paarden wa- van Midden-Arabië,Neqjd genaamd,doch zj
ren klein;ditbljktzooweluitde afbeeldin- komen nietin den handel.Meerbekend zjn
gen als uit de geraamten, en eerst na den de paarden der zwervende Arabieren aan de
dood van Karel de Groofd,bepaaldeljk bj grenzen van Syrië, Palaestina enz., en hier
de Noormannen, had men een grooter slag door Europeanen gekocht. De edelste van
van paarden, dat in onzen tjd t0t het Lon- deze zjn 11/2Ned.elhoog,hebben een rep
densche brouwerspaard is uitgedjd.Men heeft ten, bj den neus eenigzins hollen k0p,een
dus een ouden Oosterschen en een Jongeren flnen,fraaigebogen hals,welkebj snellen
Normandischen typus;zelden vindtmen zulk loop op dien van een herjgeljkt,een vrj
een typusin volkomenezuiverheid,maarbj scherpen sehoft,eene nietbreede,maarruime

beiden vindtm en tocheigenaardigeverschillen borstkas met eenigzins steilen schouder,een
in den bouw van den schedel en van hetbek- regten rug, een hoog ingeplanten, boogken. In de middeneeuwen, den tjd der rid- vormig gedragenstaarten dorre,hardebeenen.

ders,stond het Normandische strjdpaard in Het heeft korten ën haar en beweegtzich
hoog aanzien; het was groot en gespierd gemakkeljk en sierljk.Daarenboven iBhet

en k0n een gewigt van 200 Ned.pond met met eene zeer schrale voeding te vreden,en
gemak dragen. Na den riddertjd kwamen tevens mak en gehoorzaam. Men geeft de
echter de snelvoetige en sierljke Oostersche voorkeur aan de schimmels en bovenalaan
paarden meer in zwang,en de tegenwoordige de nakomelingen der 5 merriën van den Pr0paarden zjn meestal afkomstig van beide feet.- M et de Arabische paarden zjn de

Mqyptisch,
een Berberl
bckevermaagschapt.Tot
e
en afzonderljk ras der Eqyptische paarden
behoorthetgroote,langbeenlgeDongola-paard.
HetBerberjschepaard onderscheidtzich van
hetArabische dooreen kop,die bjden neus
meerb0lis.Depaardenvan dzïlfïdcAT-k'
4e
komen in vele opzigten met de Arabische
Niettemin heeftAmerika in vroegere tjdper- overeen,maarzjn mlnderedel.HetTezidck
ra8sen.

Hetpaard isals huisdier nagenoeg over de
geheele aarde verspreid, hoewel het weinig
geschiktheid heeft voor een zeer vochtig of
voor een vochtig-warm klimaat.In Amerika
en Australiëishetpaard uitEuropaingevoerd
en heeft er zieh verbazend vermenigvuldigd.
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paard,reedsvermaard in dedagen derOt
1d- Sta>ttoebehooren.In 0nsVaderlandheeftmen
heid, is grooter dan het Arablsche en zeer Geldersche,Friesche,GroningerenAmelander
vurig.In Mongolië en Tartarje heeft men paardenjwelke in hunnesoortgoedzjn,doch

vele, half in het wild levende paarden,die men maakt erzeer weinig werk van depaarniet fraai van gestalte,maar ongemeen taai denfokkerj. Te voren had men eene Rjksstoeterj teBorculo, doch deze isreedslang
zIjn.
Onder de Europésche paarden bekleedthet opgeheven,zoodatdeNederlanderszichveelal
Engelschevolbloedpaardden eerstenrang,hetis op buitenlandsche, inzonderheid op Oostiesche markten van goedepaardenvoorzien.
afkomstiç van eenArabischen hengsteninge- Fr
schrevenlnhetrstud-book(paardenstamboekl'. In Amerika is hetpaardenras,tevorenaldaar
D00r aankweeking der eigenschappen,die de levende, doch later uitgestorven.kortna de
snelheid bevorderen en dooreenekunstmatige ontdekking vanditwerelddeelwederingevoerd

opvoeding(training)ishetEngelscherenpaard door de Spanjaarden.00k is het paard uit

Europa naar Australiëovergebragt, waar het
sterk toeneemt in aantal.
De gemiddelde ouderdom , dien het paard
bereikt,is 20,Op het hoogst 25jaren,enhet
is gebleken, dat de edelste rassen het langst
schejaytpaard (hunter) kan een volbloed en leven.Er zjn erdie40Jaar0udworden.Het
00k een halfbloed zjn.T0tkoetspaarden be- is algem een bekend, dat het paard aan den
zigt men er het Snfblkpaard, eene soort mensch in vele opzigten groote diensten behooger en langergeworden.Men bereiktdaarmede eene snelheid van 850 Ned. elin de
minuut.Een uitstekende hengst1 t0tdezerenpaarden behoorende, wordt weleens m et 8t0t 12000 pond sterling betaald.Het Engel-

van v0s,en hetdydendalerzccrtf,gewoonljk wjst.Denaam paard isvermoedeljk afkombruin metwitteteekens.Daarenbovenzjn er stig van hetwoord veredwsjden Latjnschen
de kleinere paarden ofponies in ZWang,Z00- vorm van het Keltische nehoreda. H et werd
we1 in het tuig als onder den zadel;deze veredns genaamd, omdat het den rheda (in
komen vooralvandeShetland-eilanden,terwjl het Sanskriet rhata of w agen,waarvan Ons
er o0k inZweden.Noorwegen,Oost-pruissen, rad) veltit (voorttrekt). Vered%s veranderde
Galicië enz. gevonden worden. Inrigtingen allengsin verd,ferds,.
/'
er#,paerd,paard.
van Staatswege ten behoeve der paardentbkDe paardenfokkerj wordtin 0nsland hier
kerj zoekt men in Engeland te vergeefs. en daar aangemoedigd door hetuitloven van
Frankrjk heeftin het Tlaamsehepaard een premiën aan de bestgekeurde hengsten en
uitstekend lastpaard,terwjlhettevensgoede merriën,aan de fraaistekoets-enchaispaarden
wagen-en ploegpaarden levert. In sommige en aan zoodanige, die illharddraverjen de
departementen fokt men iinke koetspaarden, overwinning behalen.Degedektemerriedraagt
welke den naam van Anglo-Nbrmandische 11tot12maanden,waarna zj hetveulen 6
dragen.SpanleTvas reeds van ouds vermaard t0t8 maanden zoogt.Demeestehengstveulens

wegensvoortrefeljkepaarden en kwam door worden op 3-larigen leeftjd totruinen gesnede M ooren in het bezit der prachtige Anda- den. Bj de behandeling van het paard dient
lusiërs, doch de paardenfokkerj is er thans men vooral op goed voedselen zindeljkheid
van geene beteekenis,
evenm in als in te letten.Het beste voedingsm iddelvoorpaarItalië, hetw elk te voren roem droeg op het den is zware haver;ook zjn voorzoodanige,

die zwaar moetenwerken,paardenboonenzeer
aan te bevelen. Voorts geve men droog geW onnen hooi, haksel van haver-en gerstenstroo1 een stuk brood en goed drinkw ater,
in 1873 rnim 3352000paarden,vooralrj-en terwklmen voorzigtig m oet wezen m ethet
koetspaarden.Pruissen levertuitzjn Staats- toedienen van tarwe,rogge en gerst,omdat
stoeterjen voortreleljke kavalleriepaarden. deze ligtverstoppingen veroorzaken. Bovenal
Uit Hannover, Pommeren en Saksen komen bezorge :aen aan het paard eene goede &veide
goede ploegpaarden en tlit Holstein zware raetgrasen klaver.Voortsnezae men bjhet
Tverkpaarden. De belangrjkste stoeterj in paard denleestmogeljkezindeljkheidinacht;
Pruissen is Trakehnen, 2 geogr.mjl van men roskamme en reinigezjnehuid,zuivere
Gumbinnen;dââr onderhoudtmen op ééne D de ruifen den stal,zorge voorlichten ltlcht,
geogr. mj1 300 merriën. De stoeterjen in en w ake zoowel tegen togt als tegen 0nW iirtemberg en Bejeren hebben veel van zuiverdrinkwater.

Napolitaansche ras.Uit Vlaanderen in België
komen zw arelastpaarden,uitstekendgeschikt,
om de w aggons van paardensporen en omnibussen te trekken.In Duitschland telde men

harevroegerevermaardheidverloren.Sommiqe Paardebloem ,zie Taraœaewm.
pr
inciën van Oostenrjk,inzonderheidGall- Paardekracht,zie Kraeht.
*@o
@v
C1e zjn ruimschoots van paarden voorzien; Paardenboon ,!ie Boon.
deze zjn in hetalgemeen klein in delanden Paardenkastaw e (Aesculus HippocastaderMagyaren,Romanen en Slawen;maarin num L.4ofwildekcdfczg/:isdenaam vaneen
de Germaansche gewesten vindt men vrj boom ,die t0thet geslachtAesculusen totde

groote koets-en werkpaarden.M en schathet familie der Hippocastaneën behoort. Gemeld
aantal paarden in Rusland op 20 millioen. geslacht onderscheidt zich door een klokvorZj zjn in betalgemeen klein van gestalte, migen kelk? 5 bloembladen: naar beneden
ma
ar zeer sterk;intusschen vindtmen qr00- gebogen meeldraden en eene stekelige zaadtere rassen in de Ukraine,in de Cmlcaslsche doos.Depaardenkastanjevertoontzich in de
gewesten en aan de grenzen van Perzië. In gedaante van een hoogen boom ,met spiraalRuslan;heeftmen stoeterjen,welkeaan den groeven op den bast en eene regelmatige
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kroon. Uit de grpote, stevipe bladknoppen
komen langgesteelde, T-talllge, gevingerde
bladeren tevoorschjn.De bloemen zjn wit,
rozenrood of yeel gevlekten t0t pyramidale
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paardenspoorkan zeerverschillend zjn.Men
kan de raderen in gleuven laten loopen en
ook langs staren, terwjl een radkrans de
raderen belet zich van destaven te verwj-

spiezen vereenlgd.Deze fraaje boom is uit deren. 00k laat men de raderen wel over
Azië afkomstig en dient t0t versiering van platte sporen loopen,terwjleen vjfde rad,
onzeplantsoenen;zjnezadenbevattenbehalve midden onder den waggonjin een spoorpast.
zetmeel eene groote hoeveelheid bittere ex- Dit laatste heeft veelvöör,omdat men door

tractiefstof, zoodat zj niet eetbaar zjn.De het opligten van laatstgenoemd rad ieder
schors levert veellooistof.
oogenblik den waggon het spoor kan doen
Paardenstaartigen (Equisetaceae)isde verlaten, 'tgeen voorhetwjken in naauwe
naam eener plantenfamilie,welkezich onder- straten van veel belang is. Men heeftzulke
scheidt door devolgendekenmerken:Desten- paardensporen b.v. te W eenen reeds sedert

jelontspringtuiteen kruiyenden wortelstok, 1868;zj hadden erin 1874 eenelengte van

1s geleed en aan de geledlngen voorzien van
getande scheeden, welke de piaats innemen

van bladeren, voorts ïs hj enkelvoudig of
kransvormendvertakt.Deeindelingschevruchtaren geljken veelop vruchtkegelsen bestaan
uit schildvormiqe schubben,welke bolronde
sporen in vliezlge zakjesop deonderste 0ppervlaktedragen.Diezakjeszjn door2Veer-

50 Ned.mjlmetdubbelspoor,en daarlangs
werden in 1873 - hetjaarderW ereldten-

toonstelling - 34 millioen personenvervoerd.

00k in 0nsVaderlandkomendepaardensyoren

meer en meer in zwang,inzonderheid ln de
groote steden van Hollandqvooral die te Am-

sterdam zjn bjzonder goed ingerigt.In het
noorden des rjks zoekt men ze t0t nu te

krachtigeg zeer hygroscopische, elkaâr krui- vergeefs! doch dezer dagen is concessie aansende sprlngdraden omgeven. rrot haar eenig gevraagd en verleend v00r een tramw ay van
geslacht paardenstak t (Equisetum L.
) behoo- W ildervank over Veendam naar Zuidbroek

ren:Akkerpaardenntaart(E.arvenseL.
)met2 (Februarj 1878).
Paardenvoet, zie Klompvoet.
soorten van stengels, nameljk zulke die de
enkelvoudige, lichtroode, weldra stervende
vruehtstelen,en andere,kransvormig vertakt
en groen van kleur. die de bladstelen dragen;deze plant komtveelvoor op zandgronden en is wegens hare diepgelegene,sterk
vertakte wortels een lastig onkruid; en

Paarlm oer of parelmoer noemt men de
binnenste lagen derschelpen van parelmossels
en andere weekdieren,welke lagen zich door
een fraaikleurenspelonderscheiden,hetwelk
0P de wetten der interferentie van hetlicht
berust. De paarlmoerlaag nameljk bestaat

rwwepaardenstaart(E.hyemaleL.)metgeljk- uit dunne blaadjes, welke niet evenwjdig
vormige stengels,die enkelvoudig en aan den zjn aan de oppervlakte der schelp en zieh
voetspaarzaam vertaktzjn;descheedenzjn ook niet regelmatig over de geheele oppervoorzien van afvallende tanden en zwarte vlakteuitstrekken,maarin klelnedeelen verranden en dragen de schier ronde,spits toe- deeld zjn, zoodateroveralranden eenigzins
loopendevruchtkegeltjesop den top.00k dit uitsteken.De eigenaardige glans ontstaatdoor
gewas vindt men op zandgronden,vooralin het feit, dat een gedeelte van het lichtdoor
denabjheid van hetwater.Zjnestengelsbe- de bovenste en een ander gedeelte door de
vatten veelkiezelaarde,zoodatzj onderden dieper gelegene lagen wordtteruggekaatst,en

naam van schaafstroo veel gebruikt worden

het kleurenspel w ordt veroorzaakt door de

interferentie Van de lichtstralen, die de iets
tot hetpoljsten van hout.
Paardenspoor (Een) oftramway is een hooger gelegene randen en de lager gelegene
jzeren spoorweg,waarop dewaggont0tver- groeven verlaten. Het jaarlmoer bestaatuit

voer van personen en goederen door paarden

koolzuurcalcium meteenlgeorganischebestand-

in beweging worden gebraqt,hoewelmen in deelen,en men verkrjgtde schelyen,waarin
den laatsten tjd ook poglngen heeft aangew end,om de paarden door eene m echanische
beweegkracht te vervangen.Dergeljke wegen
had men reeds voorlang in demjndistricten

hetzich bevindt,vooralbj hetvlsschennaar
paarlen, zooals in de Perzische Golf en de

Roode Zee, bj de Soeloe-en sommigeZuid-

zee-eilanden,alsmede in de baaivan Panama
tot vervoer van steenen of ertsen; aanvan- en in de Golfvan Nieoya.In den handelheeft
keljk legde men er sporen van hout,soms m en Manzanilla-,Macassar-en Zuidzeepaarlt0tmeerdere sterktemetjzerbeslagen,doch moer, en men verdeelt deze soorten, van
00k dâârzjn zj thansgeheelvanjzer.Vooral welke de tweede voor de beste gehotlden
heeft men thans paardensporen in de groote wordt, in witte en zwarte. O0k de riviersteden en langs druk bezochte verbindings- paarlm ossel levert fkaai paarlm oer, en m en
wegen van betrekkeljk geringe lengte. De vindt het00k in NautilusPompilius,Haliotis
jzeren sporen wordengeplaatst(
Jpdoordwars- Irisen Turbo olearius.DeBehelpvan Strûmbus
liggers verbondene liggers. De onderlinge af- gi
gas geljktmeer op yorselein en wordtin
stand der sporen komt metdien der sporen Italië t0t het vervaardlgen van cameeën gevan een gewonen spoorwegovereen.Vereischt bezigd.
de aanleg van zulk een weg 00k aanmerkeOm het paarlmoer te verwerken, maakt

jel0svan de schelp,
ljke kosten, door de verminderde wrjving m en hetmeteen beitelt
heeft men bj het vervoer op verrena niet waarna men de stukken op de draaibankkan
z00 groote trekkracht noodig a1s op gewone brengen of ze met tri
pelpoljsten.Men gestraten of straatwegen. De inrigting van een

bruikt het vooral t0thet lnleggen van voor-
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werpen van weelde; o0k vervaardigt m en
daarvan vele kleine voorwerpen,zooals m esheften, knoopen, knoppen, iches enz. Om
hetpaarlmoer zwart te maken,legt men het
in eene neutrale, geconcentreerde oplossing
van helschen steen, spoelt het na verloop
van 12 uur met gedestilleerd water af,legt
het vervolgens in eene oplossing van keukenzout en plaatst het in vochtigen toestand in
het zonnelicht. Er wordt 00k paarlmoer op

overbljfselen van korMl zjn gevormd.Men
vindt haar in de Perzische Golf,aan de kust
van Ceylon,bj de eilanden derStille Zee,
in de Roode Zee,in de Golfvan Panama en
van Mexico, M n de kust van Californië en

van W egt-Australië.Dekleinsten zjn slechts
5 Ned. dllim lang en ongeveer 8 Ned.duim
hoog en hebben eene dunne schaal,terwjl
op andere plaatsen veelgrootere soorten met
eene zeer dikke schaal omstreeks één Ned.

kunstmatige wjze vervaardigd,inzonderheid pond wegen.De yarel,inzulk eenpaarl-oesvan vischschubben,alsmededooreenegelatine- tervoorkomend,ls het voortbrengselvan een
foelie met paarl-essence te bestrjken, met ziekeljken toestand, en wel het gewrocht

eene gelatine-oplossing te bedekken en dan te van den weêrstand,dien de paarl-oester biedt
laten droogen,waarna men hetblad in eene aan een vreemd voorwerp? datin de schelp
oplossing legt van 1 deelaluin op 18 deelen is gedrongen.Zj geljkt ln haar zamenstel
water en eindeljk meteeneverdundeoplos- op het paarlmoer en bestaat uit talrjke op
sing van potasch afbpoelten ten slotte droogt. elkander gelegene, maar niet regelmatig gePaarlm ossels 0fpaarl-oesters zjn week- vormde lagen van eene organische,sterk met
dieren, welke de echte parelsvoortbrengen. koolzuurcalcium doortrokkenezelfstandigheid,
Daartoe behoort inzonderheid de zeepaarl- zoodatmen haarbeschouwenmoeta1seenebjoester(Meleagrina margaritiferaLam-,ziebj- zondersterkeafscheidingvanpaarlmoeropeene
gaandeafbeelding)uitdeordederMytilaceën; bepaalde plek.Die afscheiding wordtveroorzaakt door een of ander levenloos oflevend

voorwerg,daterbjhetqenstaanderschelpen
.
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binnendrlngt ofzich daarln ontwikkelt(b.v.
ingewandswormen), inzonderheid echter door
kleine watermjten en door draadwieren.Jn
dit geval ontstaan erfraaje,rondepaarlen,
terwjl anders de paarl zich vaak vereenigt
met de paarlmoerlaag en zich a1s eene onregelmatige massa vertoont.Men vindtdan oOk
binnen in de paarl het voorwerp, waaraan

zj haar ontstaan te danken heeft,alis dit

l /
v
f

vaak Onkenbaar. De paarlen hebben een

.

soorteljk gewigt van 2,6 en zjn ietsharder

dan kalkspaat,dus op verre na nietz00 hard
a1s edelgesteenten.Doorverloop van ttjd ver-

m
f

Paarlschelp (van buiten).

dwjnt haar'glans, vooral door afwisseling

zj heeftharde,rondachtig-vierkanteschelpen,
eene hnge, aan de uiteinden met vleugelvormige uitsteeksels voorziene slotljn meteene
holte voor den baard (byssus),een verschil-

oude graven heeftmen ergevonden,dleschier
in stofwaren veranderd.Naar gelang van de

van temperatuur en huid-uitwaseminq,en in

kleur der schelp zjn zj blaauw-ofgeelachtig,
en bj den zwartachtigen rand der schelp
lend voorkomen naar gelang van den grond, worden zj zwart.Intusschen heeftdemin of
meergeljkmatige bouw der paarlen grooten
invloed op haren glans. De kleinste parels

zjn z00 groota1szandkorrels,endegrootste
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bekende pu rlj eene peervormige gedaante
bezittende, is 35 Ned. streep breed. Men
vindt weleens 80 kleine paarlen in dezelfde

schaal, doch de grootere bljven gewoonljk
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lleen.Paarlen lossen @ in zuren onderlangzaam opbruisen: doordlen hetzuur zich met
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den koolzuren kalk verbindt en de organische zelfstandigheid onopgelost achterlaat.
Kleine paarlen kan men volkomen oplossen

doorze lanr in sterken azjn telaten koken.
De paarlvlsscherjgeschiedtdoormiddelvan
duikers,terwjlmen daartoebj Panama 00k

eene nnderzeesche bootbezigt.Reedsdeouden
vischten paarlen in de Perzische Golfaan de
kust van Arabië en in de Indische Zee tuswaarop zj leeft,en deplantaardige en dier- schen Ceylon en de kust van Coromandel.
Paarlschelp (van binnen).

ljke organismen,waarmede hj begroeidis9 Paarlen zjn in Indië van oudsbekend4zj
en leeft in grooten getale ter diepte van 5,6 worden 00k in den Bjbel genoemd? en in
t:t 28, maar meestalvan 7,5 tot 13 Ned.el Egypte kwamen zj na de verdrjvlng der

op bankent vooral op zoodanige, die door Hyksos meer algemeen in zwang.Eerstveel
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hterwekten zjdeaandachtinEuropa.Theo- reeds paarlen,uitEngeland afkomstig.S00ryArcq
qfl.: vermeldt ze het eerst, - en wel ten van weekdierenjmetde rivierpaarlmossel
onder den Griekschen naam margaros,bljk- vermaagtschapt, vindt men op het stroomgebM r afkomstig van het Sanskritisch woord bied van de Mississippi, en toen de Spaanmangara.Uit Griekenland drongen de paarlen Jaarden die oorden bezochten,ontdekten zj
door t0t de Romeinen en werden in de R0- er bj de inboorlingen eenemenigtepaarlen.
maansche talen mar-qarita geheeten.Hetwoord O0k in China is de rivierpaarlmossel van
paarl(peerl,beerl)schjntmetbes(Beere)in ouds bekend en vormt ereene afzonderljke
verband te staan. Sedert de veldtogten van soort (Dipsasplicata).DeChinézen schuiven
Pompqlàs en de onderwerping van Alexandrië weleenstinnen Boeddha-beeldjestusschen de
kwamen de paarlen meer en meer in trek,en schaal en den m antel van het levende weekvoor groote paarlen betaalde men groote dier, om dat voorwerp met paarlzelfstandigsommen.In den nieuweren tjdgafvoortsde heid te doen bedekken.Dehoofdmarktenvoor
ontdekking van Amerika een nieuw levenaan paarlen zjn in 0nswerdddeelParjsenLdpden handel in paarlen. Columbus merkte op, zig. Het gewigt van paarlen wordtberekend
dat de Indianen zich metpaarlen versierden in karaten en men verkrjgtdewaarde eener
en bestempelde een eiland, aan welks kust ?aarl,wanneermen den prjseenerpaarlvan
men pu rlen vischte,met den naam van Mar- eén karaat vermenigvuldigt met hetvierkant
garita. Hier evenwel verdween die tak van van het karaatgewigteenerpaarl,wierprjs
njverheid, maar hj bloeit 00k thans n0g men weten wil. Daarenboven hebben vorm
verderwestwaarts,nameljkbjhetschiereiland
Goajira.Deze W esterschepaarlenzjngemiddeld zeer groot,maarnietzeerrond eneenigzins loodkleurig,zoodat zj eeneveelgerin-

en kleurgrooten invloed op den prjs,en de
waarde der afzonderljke paarlen wordtn0g
veel hooger, w anneerde verkooper een aanta1 geljke paarlen t0t een snoer vereenigd
gere waarde hebben dan de Oostersche.O0k heeft.
M n de w estkust van Mexico waren de inPaarlen w orden opvelerleiwjzenagemaakt.

boorlingen in het bezit van paarlen,zoodat Men heeft glazen,metalen,koralen en albasde Europeanen er later naar vischten in de ten paarlen 0n vooral waspaarlen. Deze
**
Golfvan Californië,vooralbjLaPaz.Voortg laatste geljken het naeest 0P de echte: Zg
vischt men n0g steedspaarlenbjdeHebriden, bestaan uit holle glazen bolletjes,van binnen
de Markiezen-, Paoemotoe-, Gezelschaps-, bedekt met paarlen-essence en verder gevuld
Salomons-, Maarschalks- en Sandwich-eilan- met was. Genoemde purlen-essence bereidt
den,bj deMarianne- S010-enAroe-eilanden. m en Van de schubben Van witvisch welke
Op al die plaatsen vindtzaen den zeepaarl- k
metwater qewreven worden totdatde blinoester in min ofmeer gewjzigdevormen.De ende deeltles zuiver bezinken.Diedeeltjes
duikers verkrjgen op één dag,zich 40-t0t worden voorts metammoniak gewasschen en
50.maa1onder w ater begevend,1000 t0t2000 saet eene gelatine-oplossing verm engd. Daar

mossels,welke zj meteen mesopenmaken.

m en

t0thetverkrjgen dierschubben00k zeer

Doorgaans laat men dan die weekdieren op kleinevischlesbezigt,en 100Ned.pondvisch
een hoop verrotten, om ze vervolgens uit te slechts 2 kilogram schubben en na het uitspoelen. De opbrengst is hoogstwisselvallig wasschen niet meer dan 1
/cNed.pond blinen heeft veelvan een kansspel.Door de 0n- kende deelties opleveren, is het vangen van
vi
s
c
h
t
o
t
he
i
ve
r
kr
j
ge
n
d
i
e
r
essenceeeneramp
verstandige wjze van visschen zjn echter de
m osselbanken meerendeels uitgeput, zoodat voor de vischteelt. M en heeft ook paarlen
men dit bedrjf op bepaalde tjdendoetstil- van plantaardigen oorsprong, welke in de
ataan.
holten van l
tokosnoten worden gevondenizj
De rinierpaarlmossel (Unio margaritifera), bezitten echtereenewitte kleurenzeerwelnig
t0t de orde der Unionaceën behoorend, vindt glans.
m en vooralin heldere beken der bergstreek,
Paasch-eiland (Hd),00k W aihoe en
waar het water niet veelkalk bevat en het Rapanoeigeheeten,een eiland van Australië,

vervalbegintte verminderen.Zjbevindtzich ter grootte van ruim 2 D geogr.mjl,heeft
bjv.in de I1zen de RegeninNeder-Bejeren, schierontoegankeljkekustenmetslechtsééne
in de Oelschnitz boven Berneck,in de Per- behoorljke landingsplaats, nameljk Cookslenbach op het gebied van den bovenloopvan haven, en is in het binnenland bergachtig.
de Main, in de Elster en hare zjrivieren, Dââr verrjzen onderscheidene uitgedoofde
vooral bj Oelsnitz, in de Queis en in de kraters t0t eene hoogte van 600 Ned.e1.De
Juppelin Silézië,in de MoldaubovenFrauen- belangrjkste voortbrengselen zjn er:pisang,

berg en in de*@ W ottawa ill Bohemen.De bataten en suikerriet. Het M ntal inwoners
rivlerpaarlen ZPn nagenoeg 0V0n z0o schoon
als de zeepaarlen,maar veelzeldzamer.Men

bedraagter slechts600;zj behooren t0thet
Maleische ras.Heteiland ontleentzjn naam

zegt,datdepaarlenindeElsterontdektzjn aan hetfeit,datRoygeveenhetophetpaaschfeest
door Venetiaansche kooplieden5 die der ove- in 1722 ontdekte.In 1863 kwamen erzenderige rivieren werden bekend in de 16de en lingen uit Chili,en na dien tjd werd erde
lTde eeuw.De echte rivierpaarlmossels vindt bevolkingdoormenschenroof(vervoervanvrje
men 00k aan den zoom der Liineburger arbeiders naar Peru) en doorde pokken geHeide,in W allis,Cumberland,Noord.schot- dund. Men vond er merkwaardige, grof beland, Ierland, Zweden, Noorwegen en het Aerkte monumenten van steen, welke voor
nonrden van Rusland,en Jul*s CJ-A bezat een grootdeelnaarParjszjn overgebragt.
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PAASCHFEEST- PAAUW EN.

Paaschfeest (Het) werd doorMozesin- vederen zjn groenachtig md lichtbruineran-

gesteld ter gedachtenis aan den uittogt der den, hare mantelvederen lichtbruin, hare
Israëlieten uit Egypte. Het bestond aanvan- borst-en'
buikvederen wit,harevleugelvederen
keljk in het eten van een paaschiam,met bruin en hare staartvederen donkerbruin met
w elks bloed de deurposten w erden bespren- w itte toppen.
keld, en van ongezuurd broûd. Dit laatste
DePM UW behoort te huis in Oost-lndië en

wordt00k nu n04 op hetpaaschfeestdoorde o
p Ceylon,vooralin de wouden der beryIsraëlieten genuttlqd ten teeken, dat hunne streek, doeh men vindthem niet in het H1vaderen bj dien ulttogtgeen tjd hadden om malayagebergte.Grootetroepen vanhalf-wilde
hunne broodkoeken te laten zuren.Hetfeest paauwen worden bj deHindoe-tempels door
werd vastgesteld op den 14den dag van de de priesters gevoed;0ok op Ceylon vindtmen

eerste maand (Abib ofNisan)en moest7da- we1eenshonderden bjéén.Doorgaansechter
genduren.DaarvolgensdeChristeljkeleqende leeft hj in troepen van 30 t0t 40 stuks.
de verrjzenisvan Jez%s op hetIsraëlitlsche Meestal bljft hj op den grond, daar het
paaschfeest heeft plaats gehad, werd de ge- vliegen hem moejeljk valt,voedtzich met
denkdag daarvan op het paaschfeest gevierd

wormen, zaden en allerlei kruipende dieren

en dit laatste,na veelstrjd,doorde kerk- en maakt een nest onder het kreupelhout,
vergadering te Nicea(325)vastgesteld Op den waarin het wjf
je 4 t0t9 ejeren legt.W aar
eersten zondag na de volle maan,volgende

men hem nieta1s een heiligen vogelontziet,

op devoorjaarsnachtevening.Hetwoordlena maakt men vooralJagt op half volwassene
wordtdaarbj zôö opgevat,dathetpaaschfeest paauwen wegens hun welsmakend vleesch.
eene week later wordtgehouden,wanneerde

Zonder veelmoeite kan men hem tam maken,

eerstevollemaannadevoorjaarsnachtevening maar de tamme paauw is niet z0o fraaials
Juistopeenzondag valt.Hetpaaschfbestkan de wilde;00k heeftmen bonte en zelfswitte
dus niet invallen vöör den 22sten Maart en paauwen. Men voedtdezen vogelvooralmet
nietna den 25stenApril.OnderscheideneChris- gerst,maarin den tuin isalleszjne gading,
teljke feestdagen zjn,wat den tjdbetreft, zoodat hj aldaar groote verwoestingen kan
afhankeljk van het paaschfeest, terwjl er aanrigten.Onskoud klimaatkan hjbestververschillende methoden bestaan om den dag dr
s bj felle vorst sneeuw
vragen
eest,hjendezeblf
uitenltlcht niet. Inenden
regel
van dit laatste in ieder willekeurig jaar te
berekenen.HetChristeljke paaschfeestduurt houdt men één haan e**n vier hennen. Ieder
in den regel2dagen,doch bj onderscheidene van deze legt 5 of6 eperen,en de broedtjd
Protestantsche gemeenten heeft men den zden dtlurt eene m aand. De Jongen ziJ-n Zeer g0paaschdag afgeschaft.
voelig enmoeten tegen koude en vochtigheid
Paauw (De) is de naam van een sterre- bêvelligd worden.M en voedthenm et estrem de
beeld aan hetzuideljk halfrond.Hetbevindt melk,mierenpoppen,meelwormenenejerdojer,
zich tusschen hetOctant,den Paradjsvogel, en latermetgekooktegerst.Zj groejenzeer
den Zuider Driehoek,het Altaar,den Astro- snel, maar prjken eerst na 3 Jaar in den
nomischen Kjker en den lndiaan en telt9 vollen glans der schoonheid. De paauw kan
sterren van de derde tot de zesde grootte.
20 Jaar oud worden;hj onderscheidt zich
Paauw en (Pavoniae Gray,zjn hoender- door trotschheid,jdelheid en heerschzucht,
achtige vogels, t0t de familie der Fasanten alsmede doorzjn onaangenaam keelgeluid.
Dezevogelwasreedsin de dagen der Oud(Phasianidae) behoorende. Zj onderscheiden
zich door een vrj langen hals,een kleinen heid bekend. De schepen van koning Salomo
k0p, een gewelfden snavel, korte vleugels, bragten uit Ophir, behalve andere kostbaarlangepooten,een bjhetmannetjegespoorden heden, 00k paauwen mede. Langzamerhand
voet en een prachtigen vederdos. Tothetge- verspreiddehj zich naarhetwestenenkwam
slacht Paanw (Pav0 L.
4, gekenmerkt door er het eerst op Samos.Men wjdde hem toe
zeer lange staartvederen, welke het dier aan Here (Juno), en volgens de sage werd
waajersgewjskan opzetten,behoortde stam- Argnsna zjn dood in een paauw herschapen.
vadervan 0nshuisdier,nameljk P.cridfcfld. Na hetmidden der5deeeuw vöpr Chr.kwam
Ileze is 11/4de Ned. el lang en draagt niet depaauw te Athene en wekteerdealgemeene
minder lange staartvederen.Hj is aan den bewondering.Aleœander de Grppf: leerde hem
k0p,den hals en het voorste gedeelte van de kennen in Indië,en tegeljk met de heerborstpurperblaauw meteengoudgroenenweer- schappj der Grieken verspreidde zich deze
schjn, op den rug groen metkoperkleurige vogelover Azië.Vermoedeljk werd hj uit
randen aan de vederen,welke schelpsgewjs Carthago naar ltalië gebragt,en in de dagen
geteekend zjn,op devleugelswitmetzwarte der Republiek vindt men er Pavus en Pavo
dwarsstrepen, op het midden van den rug a1s bjnum. Tuater werd hj dienstbaar gedonkerblaauw ,aan de onderzjde zwart,op maaktaan Romeinsche weelde?en indentjd
de slag- en staartvederen bruin. De pronk- van Cleeroversierdehj den dlsch bj deftige
vederen van den staart zjn groen en met maaltjden, terwjl men paauwenstaarten a1s
oogen geteekend en de vederen van de kuif waajers gebruikte.Nu werd depaauwenfokalleen M n den t0p gebaard. De oogen van kerj op groote schaaloppaauwen-eilandenen
dit dier zjn donkerbruin en omgeven door in paauwenparken gedreven, terwjl men er
een kalen,witten kring,- zjn snavelen tevens invoerde uit Indië. Uit Italië verpooten zjn bruin.De paauwinisveelkleiner spreidden zich de paauwen naar hetw esten,
en aan den k0p en bovenhalsbruin;harenek- en Xarelde Gropfehad erop zjnelandgoe-
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deren.In de zaiddeneeu#ren diendenpaauwen- dergeljkewjzeis00k de Weener lccAfzcx v?vederen tût sieraad voorriddersen adelljke oo-f(S.pi
riHb.)geteekend,degrootstenachtvrouwen, en t0t in de 16de eeuw bleef de vllnder van Europa,met eene vlugt van 0ngewoonte bestaan, om een gebraden paauw geveer1% Ned.pal
m.Men vindthem vooral

met alzjne vederen op de tafelteplaatsen. in deomstrekenvan W eenen en Parjs.
In China dragen de mandarjnen paauwen- Pacht of ltunr noemtmen in hetalgemeen
vederen alsteekens van hun rang.
eene overeenkomst, Tva%rbj de eene contracPaauwies (Crax) is de naam van een térende partj (de verpachter of verhuurder)
W est.lndisch geslachtvan hoenderachtige v0- het gebruik van een voorwerp aan de andere
gels,waarschjnljk eeneverbastering vanden (paehter ofhuurder) afstaat onder bepaalde
Zuid-Amerikaanschen naam Pawœi.Zj zjn in voorwaarden,van welkegewoonljk de voorden regel z00 grootals kalkoenen,doch 00k naamste is,datde pachteraan den verpachter
welals gewone hoenders,hebben eenkorten, eene zekere s0m gelds (00k paeht ofhuur
krommen, zjdelings platgedrukten snavel, geheeten)moetbetalen.Indenregelgebruikt
rondeneuagaten,gewoonljltmeteenewashuid men het woord zccFzf, wanneer er sprake is
omkleed,een langen,doch breed afgeronden, van vruchtbaregronden,jagtvelden en vischstjven staarten geenesporen aan de pooten. waters,en hetwoord ltuur,wanneer men het
Bj eenigeisde bek nagenoeg haakvormig en in gebrniknemen van gebouwen,vanrjtuigen
f dergeljke vervoermiddelen of van dienstdraagt op de basis eene eivormige,hoorn- o
achtlge verhevenheid.T0t deze behoort Craœ boden enz.bedoelt.Pachten huur zjn intusTlslas opwiensroodensnavelzicheenblaauwe schen niets anders dan overeenkomsten (zie
knobbel verheft.Zjne vederen zjn aan den aldaar) en aan de regels van deze onderworkop, den hals,den rug en de zjden glanzig pen. Men heeft voorts grondpacltt, door een
zwart, terwjlde buik en het uiteinde van eigenaar bj het verkoopen Vall e0n stuk
den staart wit en depooten roodachtig zjn. grond op dezen gelegd,zoodat alle volgende
Men vindt hem in Guyana,en hj leeftvan eigenaars gehouden zjn,die pachtaan den
granen en vruchten.Bj andereisdebek niet oorspronkeljken eigenaar of zjne wetteljke
z0o sterk zamengedrukten staan deneusgaten opvolgers tlitte betalen of haar aftekoopen.
in eene washuid,terwjl de kruin van den Erfpacht komt eenigermate overeen met b6k0p met eene kuif van gekronkelde en ge- klemminy (zie aldaar), doch dezeheeftdaarkroesde vederen is versierd.Daartoe behoort enboven n0g andere kenmerken.
de Moeeo- of CuraLaopaauwies,
. deze is zoo
Pachydeqmata,zie Dikkuidigen.
groota1seen kalkoen en heeftbj eenhoorn- Pacincatle van Gent (De)isdeeerste
achtiyen snavel eenegelewashuid en tevens vereeniging der Nederlandsche gewesten t0t
glanzlg zwarte vedereu.Men vindtdezenvogel afschudding van het Spaansche Juk.Bj den
voorts in Brazilië! Paraguay en Peru. M en aanvang van onzen opstand tegen Spanle
kanhem gemakkeldk in schurenen tuinenge- ontbrak het in 0ns Vaderland aan eenheid
W ennen en in de plantages te Suriname be- en zamenwerking. D it gevoelde de prins
hoorthj t0thet gewone wild.
van Ort
z4/d en door zjn invloed kwam in
Paauw oog is de naam van verschillende 1575 een verbond t0t stand tusschen H01-

vlinders.Dedagpaauwoog (Vanessa10L.),een land en Zeeland, waarover hj stadhouder
dagvlinder, is bruinachtig rood, op elken was.Ditverbond werd hetvolgendeJaar,na
vleugelm eteen grootoog versierd en qaddert den dood van Reqnesens, nog naauwer aan-

van Junj totOctoberin geheslEuroparond.
Zjne rups is zwart met witte stippels en
zwarte dorensenleeftvan Junj t0tSeptember op brandnetels en hop.De arondpaanwoog
(Smerinthus ocellatusL.4, een avondvlinder,
heeft zilvergrjze, bruin, rood en zwartge-

gehaald.Gemelde twee provinciën beloofden

elkander hulp tegen elken vjand op gemeenschappeljke kosten,terwjlhareafgevaardigden overgemeenschappeljke belangenzouden

beraadslagen. Dit verbond z0u 6 maanden
duren en telkens voor z0o langen tjd vermarm erde vôörvleugels en rozenroode, m et lengd kunnen worden.De Prins werd belast
een grootblaauw oog in hetmidden versierde methetopperbevelover de krjgsmagten met
aehtervleugels;00k deze is in 0ns werelddeel hetoppertoezigt Op de regtspraak,voortsmet
van Mei t0t Julj te vinden.Zjne rups is het handhaven van de Hervormde godsdienst,
groen met eene witte streep overlangs,zeven behoudensde vrjheid van geloofengeweten.
witte dwarsstrepen en een blaauwachtigen Daar er voorts muiterj ontstond onder de
hoorn en leeft van Julj t0t September op slecht betaalde Spaansche soldaten,achtte de
wilgen, populieren, appel- en sleedoornboo- prins het tjdstip gunstigjom eenenaauwere
men.Denachtpaanwoog (Saturni
acarpiniHb.
), aansluiting der Nederlandsehe gewesten t0t
een nachtvlinder,heet
l witenbruingewolkte, stand te brengen.Bj verschilvan godsdienst
dooreenedonkerbruinestreepgezoomdebanden waren allen afkeerig van de vreemde heerop de vleugels,welke in hetmidden metgele schappj.De Prins sehreefçhn 00k brieven
oogen zjn versierd,en bevindt zich in de aan de Staten derverschillende provinciën en
beukewouden van geheelEuropa.Zjne rups noodigde hen uit Om afgevaardigden tezenden
is groen met zwarte dwarsbanden, waarop naar een congrès,datte Gent z0u gehouden
zich roodewratjesmetstervormig geplaatste worden.DatCongrèswaserweldravergaderd,
borstelharen bevinden. Men vindt haar van en men werd t0thandelenaangespoord doorde
Meitot Augustus op den sleedoorn,denhaag- geweldenarj der Spaansche soldaten te Antbeuk, eike-, berke- en elzeboomen. Op werpen,bekendonderdennaam van Spu nsche
29
Xl.
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Furie. Den 8sten November 1576 kwam het de beide maatschappjen,omdat de regérinj
verdrag t0t stand in 25 artikels. De prins voor de baanlengte van elke Engelsche mjl
nan O'JSJ':met de provinciën HollandenZee- (1600 Ned.el) 12800 acres land had toegeland ter eene zjde,en de provinciën,die zegd. Dit bedroeg in het geheel 10 millioen
teekenden of teekenen zouden, ter andere Ned.bunders?en elkemaatschappjverlangde
zjde,verklaarden hetverledenegeheeltever- daarvan hetgrootste gedeelte.Voorts zouden
geten en te vergeven,beloofden elkaâr voor zj na de voltoojing van aaneengeschakelde
'tvervolg onderlingevriendschapenverbonden deelen van 20 Engelsche mjlen van hare
zichjegenselkanderOm deSpaanschetroeyen spoorwegen aanspraak hebben opstaatsschuld-

te verdrjven. Daarna z0u eene vergaderlng brieven,nameljk:tusschendeMissouriende
der Algemeene Staten belegd worden,om de oosteljke helling van hetRotsgebergte(500
godsdienstkwestie te behandelen.Er z0u tus- Engelschemjl)ten bedragevan 16000dollars
schen de provinciën een onbelem merdhandels- voorelkemjl,- overhetRotsgebergte(150
verkeer plaats hebben. Terwjl Holland en mjl)48000 dollarsvoorelke mjl,- aande
Zeeland zich zouden onthouden, om buiten westeltike helling van het Rotsgebergte t0t
hun grondgebied ietstegen de R.Katholieke aan den voet der Siërra Nevada (900 mjl)
Kerk te ondernemen,zouden de plakkatenen 32000 dollars voor elke mjl, - over de
ordonnantiëntegendeketterjoveralgeschorst Siërra Nevada (150 mjl)48000 dollarsvoor
bljven t0top eenelaterebeslissingder'staten- elkemjl,- en vandaart0taan Sacramento
Generaal.DePrins behield zjnewaardigheid (127 mjl) 14000 dollars voor elke mjl.De

in Holland en Zeeland,- alle verbeurd ver- aanleg voor dezen spoorweg vond t0t aan
klaarde goederen zouden zooveel moyeljk den voet van het Rotsgebergte weinig zwaworden teruggegevenj - 0ok voor de ultwis- righeden en het werk werd metongemeenen
Beling van gevangenen zou gezorgd worden, spoed voortgezet; dageljks voltooide men
en Inen zou alle provinciën en steden t0t de 21
/2 Engelsche mjl en somtjds n0g meer.
toetreding t0tditverdrag toelaten.Aldadeljk Achter de arbeiders bragten de treinen langs
werd het onderteekend door M arniœ ecs St. de pas gelegde sporen alleswatmen voorden
Aldegonde met 8 andere comm issarissen,aan- aanl
eg noodighad,voortshad men slaay-en
gesteld doordenprinsran Oran
je,endeStaten verplegingswaggons voor de werklieden lngevan H olland en Zeeland,alsm ede door Zalt- rigt.DebouwstoFenwerdenhoofdzakeljk uit
Bommel, en ter andere zjde door Leoninus Omaha gelevm'djwaaxde fabrieken dermaaten andere afgevaardigden, aangesteld door schappjeeneoppervlaktebesloegenvan3Ned.
Brabant, Vlaanderen, Artois, Henegouwen, bunders.Denabjden sjûorweggel
egeneIron
Valenciennes,Rjssel,Douai,Orchies,Namen, Mountain leverden hetpzer,en later werden
Doornik? Utrecht en Mechelen.Dit verdrag, 00k steenkolen in de nabjheid van de ljn
de Paoseatie of Belwediging 1,
11 Gent ge- ontdekt. De spoorweg loopt van omaha af
noemd, werd kort daarna o0k aangenomen eerst 16 Ned.mjl zuidwaartsjdan 56 Ned.
door andere gewesten,bjv.door Fri
esland, mtjl noordwestwaarts tot Fremont,waar hj
Groningen en D qenthe.Z1e voorts onder Ne- het dalder Platterivier bereikt en langs den
drland:
noordeljken oevervan dezewestwaartsvoortPaclsekspoorwegen noemt men die, schrjdt.Op een afstand van 468 Ned. mp
**j
w elke in Amerika zich uitstrekken van de Van Omaha loopt hj Over den noordeljken
kust van den Atlantischen Oceaan t0tdie der arm van deze rivier, bereikt Nebraska en
Stille Zee,zoodat zj het geheele binnenland volgt de Zuid-platterivier in de prairieën,
men tlen aanleg zonder bezwaar kon
derNieuweWerelddoorsnjden.Deeersteen waar
t
ot vöör korten tjd de éénlge, welke tot nu voortzetten. M en legde hem door het noort0e voltooid werd, is de Union and Central deljk gedeelte derwoestjn van Colorado en
Pacifc Railroad. A.%@ YïfAzlety pleitte reeds doorboorde de Black Hills ter hoogte van
in 1846 voor den aanleg van zulk een spoor- 2521 Ned. e1.Hierveroorzaakten de zwarigweg en op zjn aandringen werdenexpedities heden Van het gebergte eene aanmerkeljke
uitgezonden, om de gunstigste gelegenheden vertragi
ng.Verderlooptdesyoorwegdoorhet

t0t overschrjding der westeljke bergketens uitgestrekte, zandige Laramle Plain bj de
op tesporen.De1jn vanOmahawestwaarts, scheidsljn deroost-enwestwaartsvloejende

ongeveer met den 4lsten breedtegraad zamen- wateren bj Crest
on (2142 Ned.el), voorts
vallend, werd a1s de meestgeschikte aanbe- langs de Bitter Creek,overde Green River,
volen, en te midden van den burgeroorlog naar de waterseheiding van de Bear River.

(1Julj 1862)steldehetCongrèsdewetvast Vanhier had men nog eenmoejeljk gedeelte

t0t den aanleg van dezen spoorweg t0t ver- te leggen t0taan en over de W ahsatch Xounbinding deroosteljkeen westeljkeStatenen tains,die men langshetdalderW eberRiver
vnoral om in de behoefte te voorzien aan een overtrok. Alsdan loopt de weg noordwaarts
geschikt vervoermiddel naar de goudlanden naar hetnoordeljk uiteinde van het Great
van Californië en de zilverlanden van Nevada. Salt Lake waar men hem bj Promontory
De spade werd in den grond gestoken op Pointden lodenM ei1869methetuithetw esten
;en zden December 1863, en in hetdaarop derwaart
: gelegd qedeelte verbond.Ditpunt

volgend voorlaar namen de werkzaamheden ligt 1645 Ned. mp1 van Omaha verwjderd
een aanvang, en wé1 van het oosten en

en 1507 Ned. el boven de oppervlakte der

westen tegeljk,zoowelte Omaha alste Sa- Zee,en de afstand vandaar naar San Frantramento.Metvoorbeeldeloozen jver werkten cisco bedraagt 1435 Ned.mjl.Veel grooter
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waren de moejeljkheden der andere maat- Nadat deze spoorweg geopend was, nam
Khappj, die bj Sacramento een aanvang het verkeerin korten tjd z00sterk toe,dat
maakte methare werkzaamheden.Hiermoest de vrachtvan New-York naar San Francisco
de weg over den Siërra Nevada gelegd wor- verminderd k0n worden t0t142 dollars(buiden, en dit geschiedde volgens de plannen ten de 22 dollarsvoorhetgebruik van slaapvan Jwdak door Chinésche werklieden. Aan en eetwaggons),terwjlmen voorde3deklasse
de steile westeljke helling van ditgebergte slechts 60 dollars betaalt.V00r goederenvermoesten over een afstand van 192 Ned.mjl voer uit Azië naar Europa is het transport
19 tunnels geboord worden - één ter lengte langs dezen spoorweg te duur,maar hj is
van 509 Ned.e1.Het hooqste gedeelte van van het hoogste belang voor het brievenverden spoorweg verheft er zlch 2144 Ned. el voer; daarlangs toch is de reis van Londen
boven de oppervlakte der zee. Zelfs in het naar Jokohama 10 dagen verkort.Een ander

midden van den zomer ligt hiergewoonljk Fevolg van den aanleg van dezen spoorweg
sneeuw. Door 6 lange tunnels loopt er de lsde snelle kolonisatie derwesteljke Staten
spoorweg naarhetDonnerLakeenhetTruckee en het termarktleveren deraldaaraanwezige
Station(1788Ned.elbovendenzeespiegel)en voortbrengselen. Eindeljk heeft men langs
bereikt het zilverdistrictvan W ashoe.Daarop dien spoorweg onderscheidenezjtakken aandoorsnjdt hj de Truckee-woestjn (60 Ned. gelegd,vooralnaaraanzienljkemjndistricten.
mj1breed)en bereikttusschendeTrinity en
Degoedeuitkomstenvan dezespoorwegljn

de W est-llumboldt-Mountains de Humboldt gavbn eerlang aanleiding tot plannen om er
River, alzoo den alouden weg der landver- n0g meer te bouwen.Demerkwaardigste van
huizers.De spoorweg looptnu overeenelengte dezei
sdeNoorderPacifek-sgoorweg,waartoe.
van 470 Ned.mjllangsgenoemderivierin de regéring in 1864 concessle verleende met
eene oosteljkerigting enschrjdtachterElko eene schenking in land ten bedrage van 19
voorttusschen de vulcanischehoogvlaktenten m illioen bunders. Daardoor wilde men de
noorden en de Nevada-keten.De weg verlaat stad Du Luth aan het Bovenmeer met den
nu de Humboldtrivier en looptdoor schaars mond der Columbia-rivier en de Pugetsound

begroeidedalennaarhetvereeniginrspuntaan derStilleZeeverbinden,zoodathjeenelengte
den noordeljken Oever van het Great Salt zou verkrjgen van 2950 Ned.mjl.Hetwerk
Lake.De verbazendemoejeljkheden bj den nam in Julj 1870een aanvang,doch in 1876
aanleg in den Siërra Nevada werden met waren slechts de gedeelten van Du Luth naar

jzeren geestkraehten volhardingoverwonnen. de Missouri (750 Ned.mjl) en van Tacam
Het gedeelte van Sacramento t0t aan het aan dePugetsoundt0tKalama(168Ned.mjl)
hoogste punt(168Ned.mjl)wasinJulj1867 in gereedheid. Deze spoorweg wordt langs
gereed. De togt over den Siërra Nevada is den Deer Lodge-pas (1913 Ned.elh00g)of
hoogstmerkwaardig, maar tevensvoor reizi- den Cadotts-pas(1860 Ned.elhoog)overhet
gexs md zwakke zenuwen schrikwekkend. Rotsgebergte gelegd.Hj loopt door vruchtIn weerwil van deaanzienljke hoogteisde bare oorden, en men heeft er weinig voor

luchter in den zomer nietonaangenaam.0n- sneeuw vallen te vreezen.- Eene derdemaatgemeen fraaiis ervoorts de weg aan de 00s- schappj,tegeljk metdepasgenoemdeopgeteljke helling van het gebergte,langs het rigt, wil Shreveport in Louisiana met San
Donner Lake en inhetTruckee dal.Hetminst Francisco verbinden.Haarspoorweg zalTexas
bevallig gedeelte van den weg ligttusschen en Arizona doorsnjden en bj het fort Yuma
den Sier
-ra Nevada en het Rotsgebergte;toch de Columbiarivier bereiken, om zieh aldaar
ishetniethetminstnuttige,omdatm en aldaar m etden Zuid-pacifek-spoorweg tevereenigen.
belangrjkesteenkolenbeddingenheeftontdekt. D eze spoorweg, de Texas-paciiek-spoorweg
Den loden Mei 1869 des namiddags te 2 genaamd, heeft intusschen n0g slechts 300
ure kwam de verbinding der beide groote Ned.mj1 voorhetverkeergeopend.Daarendeelen t0tstand.De draad van den spoorweg- tegen is de Zuid-paciiek-spoorweg,van San
telegraafwasaan delaatstejzeren boutvast- Frandsco over Santa Barbara enLosAngelos
gemaakt,zoodatde ham erslagen naardetele- naarfortYuma loopend (1072 Ned.mjl),pas
graafstations w erden overgeseind.En toen die voltooidz terwjlhj onderscheidene zjtakken
hamerslagen niet lang vöor
' 3 uur teW ashing- telt.- M et den aanleg van eene vierde Pa-

ton werden opgemerkt, Jubelde het Ameri- ciiek-baan, nameljk de Atlantic and Paciic
kaansche volk van bljdschap over de v0l- Railroad,werd in 1872 eenaanvanggemu kt;
toojing van zulk een belangrjk werk.De hj zalSt.LouismetSanFranciscoverbinden.
geheele lengte van dien spoorweg bedraagt Hj za1 volgens het ontwerp 5693 Ned.el
6315 Ned.mjl.Hetisnietteontkennen,dat lang worden en van St.Louis in zuidweswegens de snelheid van den aanleg de deug- te1jke rigting Missouri doorsnjden, daarna
delp
-kheid van den weg veeltewenschen over- westwaarts naar Albuquerque en Nieuwliet, doch men bejvert zich bj voortduring Mexico loopen,bj de rotsen,dieden naam
om hem eene behoorljke vastheid tegeven. van Needles dragen,over deColoradogaanen

Daar de reisvan New York naar San Fran- zich bj L0sAnqelosmetden Zuidpaciqekttisco 6 dagen en 15 uren duurt,heeft men spoorweg vereenlgen. Zjn hoogste bergpas
d00r slaap-en eetsalonsop doelmatige wjze is de Tonto (2295 Ned.elhoog)in Arizona.
v00r het gemak der reizigers gezorgd. O0k Slechts een klein gedeelte van dezen spoorheeft men den weg zooveel mogeljk tegen weg werdt0tnu t0e voorhetverkeergeopend.
het gevaar van sneeuw vallen beveiligd.
Ook op Britsch grondgebied wilmen een
Q9*
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Paclqdk-spoorweg leggen,die het Bovenmeer toch waren zj gedwongen,hetmonopolieder
en Canada in gemeenschap brengtmet Van- Compagnie te eerbiedigen,welke zelfs hunne

couver-eiland;hj zalhetRotsgebergte langs
den Yellow-Head-pasoverschrjden.Delengte
van dezen spoorweg zal3269 Ned.mjlbedragen,en een gedeelte daarvan is reedsvoor
hetverkeergeopend.Dekosten zjn geraamd
op 80 millioen dollars.De Britsche regéring
heeftechtert0tnut0egeweigerdborgtebljven voorderenten van datkapitaal.Eindeljk
vermelden wj nog, dat men O0k in Zuid-

Amerika plannenvan PaciEek-spoorwegenontworpen heeft,maar dataldieAmerikaansche
ondernemingen weinig beteekenen naast den
ontworpen spoorweg van Petersburg in Rusland naar de Stille Zee.

zoutziederjen vernietigde.In 1781werd Padang door de Engelschen in bezit genomen,
doch in 1784 aan de Compagnie teruggegeven. In 1793 behaalde erde Fransche kaper
Lemêsme methet schip La Ville de Bordeaux

een rjken bqit op den kommandant Cltassé.
Twee jaar later viel Padang weder in de
handen der Engelschen en kwam eerst in

1819 weder ip hetbezitvan Nederland (zie
voortsonderSumatra).
Padangsbhe Bovenlanden ,eene residentie op Sumatra, grenst in het westen en
noorden aanderesidentiePadangjinhetzuiden
aan Palembang en inhet oosten aan Indragiri

Pacuvius(Marcus),een Romeinsch treur- en Siak.Zj teltomstreeks 550000 inwoners

speldichter, geboren te Brundusium in het en is gesplitst in de afdeelingen:Tanah DaJaar 2Q0 vöôr Chr.,begafzich metzjn 00m tar,- Agam ,- Batipoeen deX Kota's,Ennius naar Rome, waar hj als schilder, de L Kota's, - en de XII1 en IX Kota's.
maar inzonderheid a1streurspeldichtergrooten De hoofd- en verbljfplaats van den resident
roem verwierf.Hj overleed te Tarente0m- is Boekit Tinggi ot'Fort de Kock in de afstreeks het jaar 154.Hj schreefgedeelteljk deeling Agam. De Padangsche Bovenlanden

navolgingen vanGriekschetreurspelentvool
'al omvatten hetoudtjdsmagtige en vermaarde
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'' rijk van Menangkabo,en men houdtze voor
5Chryses''1- 5Hermione'')- XNlptra''
1- een derschoonste,vruchtbaarsteen volkrjkrAntiope'') - en rDulorestes'') en bepaalde

zich gedeelteljkbjvoorvallenuitdeRomeinsche geschiedenis.Door zjne verhevenetaal
en zjne beeldrjke voorstellingen werd hj de
scheppervandentragischen stjlin deLatjn-

ste gedeelten van Nederlands bezittingen op
Sumatra. Dit geldt vooral van de L Kota's.
Men vindt hier alle 0P Sumatra voorkomende

vruchten in grooten overvloed. Rjstvelden
wisselen er af met kokosbosschen, en men
sche letterkunde.De overgeblevene gedeelten heeft er voorts eene aanzienljke gambir-j
zjner werkenverzameldeRibbeek in derRe- koëj- en yepercultuur.O0k groeit ertabak
liquiaepoetarum latinorum tragicorum (1871)''
. en suikerrlet, en de bodem leverter goudj
Padang is de naam van eene residentie jzer,koper,100d en kwik (zie voortsonder
np het eiland Sumatra. Zj strekt a1s eene Sumatra).
smalle strook zich uitlangs de westkust van
Padden (De)vormen metdekikvorschen
Oedjong-Toewa tot aan de rivier Mandjoeta eene familie der kruipende dierenj nameljk
en is gesylitst in 4 afdeelingen, nameljk: die der Batraclii.In heteerstetjdperk van
AjerBanglsenRal,- Priâman,- Padang,- hun leven ademen zj alslarven dooruitwenen deZuideljkeAfdeeling.Zj teltOmstreeks dige en laterdoorinwendiqe kieuwen.Deze
220000 zielen,onder welkezich naauweljks laatsten bestaan uitkleine,lntakjesverdeelde
1000 Europeanen en n0g geen 2400 Chinézen kammen, aan 4 paar kieuwbogen verbonden.
bevinden.De hoofdplaats en de zetelvan het Aanvankeljk bezitten zj een staart en geen
bestuur draagt desgeljks den naam van Pa- pooten;bj delarveofhetdonderpadlekomen
dang, ligt op den regter oever der Arau of eerstde achterstepooten tevoorschjn en verRivier van Padang en wordt door steenen volgens de vûorste, en daarna verdwjnt de
blokhuizen en strandbatterjen beveiligd.De staart.Depadden zjn nachtdieren,welkein

bevolking van deze stad bedraagtomstreeks de duisternisop w ormen,insekten en slakken

15000 zlelen;zj iseenebelangrjkehandels- azen.Het liefst houden zj hun verbljfin
plaats en de hoofdmarkt van het goud op vochtige bosschenenlanderjen,zeldeninhet
Sumatra.Tot de voornaamste voortbrengselen water. De gewone pJ# (Buf0 vulgarisLa%r.)
der residentie behooren: kofij,rjst,peper, isroodachtig grjsvan klelren heefttalrjke
sago,indigo en was.
rnode wratjes,- voortsvaalaan den buik,
Reeds in 1660 werd te Padang door den terwjlde iris der oogen roodis.Zj brengt

koopman Boçt van Batavia een resident geplaatst. Men had er echter voortdurend te
worstelen met deAtsjinézen,omdat de00stIndische Compagnie - voorzeker ten 0nregte
hare handelscontracten aan de bevolking opdrong. De schraapzucht der C0m-

pagnie ging z00 ver, dat zj het maken van
zout verbood, alsmede den invoer van elders
daarvan verhinderde, omdat zj zelve zout
M nvoerde uit Java.D e inlanders konden de

goederen totveelmatigerprts van deEngelschen en Atsjinézen bekomen,enhunneeigene

producten duurder aan hen verkoopen, en

den winter doorin gaten onder den grond en

is vuilbruin,wanneerzj in de lenteweder
tevoorschjn komt.
'DeolbTgroenezt
x# (B.calamites) is kleiner en meer gedrongen van

vorm, en het regenboogvlies van hare oogen
is groen. Afen heeft in Europa en vooralin
de andere werelddeelen nOg onderscheidene
soorten van padden.
Paddestoelen,zie Agari-s.
Paderborn eenearrondissementshoofdstad
in het Pruissische regéringsdistrict Minden,
ligt aan den oorsprong van de Pader,eene

zjrivier van de Lippe,en heeft 8 poorten,

PADERBORN- PADUA.
Q openbare pleinen ,éône Protestantsche en 6
R. Katholieke kerken, eene Synagoge, een
klooster der Barmhartige Zusters,een R.Katholiek gymnasium ,een seminarium voor 0n-
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treFeljke Vr0l
1W ,datmen haarvan tooverj

beschuldigde, verdedigde de stad Toledo t0t
den 26sten October 1521 en nam toen de wjk
naar Portugal,waarzj in 1531overleed.De

derwjzeressen,eenekraamzaal,eenhospitaal, brieven, door Padilla op den dag zjnerteeen instituut voor blinden, een R.Katholiek regtstelling gescbreven, zjn alsproeven der
en een Israëlietisch weeshuis en eenevereeni- verhevenste welsprekendheid openbaar geging voor de geschied- en oudheidkunde van maakt. Het l9t dier echtgenooten heeft de
W estfalen. De stad is voorts de zetel van stof geleverd voormeerdan één drama.

onderscheidene regérings-,regterljke en ker- Padisjah, een Perzisch woord,hetwelk
keljke collegiën en telt bjna 14000 zielen. woonplaats des .Ktlslç,s beteekent, is de titel
T0t de merkwaarligste gebouwen behooren derMohammedaanscl
leVorsten in Azië.
er: de dom , in 1163 voltooid, 107 Ned.el
Padua (Padova),eeneItaliaanscheprovinlang en in Byzantjnschen stjlopgetrokken, cie, t0t het gebied van Venetië behoorend,

me
t fraaje qortalen,hetstofeljh Overschot grenst in hetnoorden aan degrovincieTrevan den heillgen D borins in eene zilver-ver- viso, in het oosten aan Venetië,in het zuigulde doodkist, w eleer versierd m et de gou- den aan Rovigo en in hetwesten aan Vicenza
den standbeelden der twaalfApostelen,door en Verona.Zj vormt eenealltlviale vlakte,
Cltristiaan,hertog van .
fr/
llzuzf
/i/k,in 1622ge- waarboven alleen de Euganeïsche heuvelszich
roofd, - de kerk der Jezuïeten,- en het
stadhuis.De universiteit,in 1614 ontstaan uit
het collegie der Jezuïeten,in 1592 door bisschop Theodor '
pps Fûrstenberg gesticht,met

verhefen,en bevat talrjkerivieren,zooals:

voorpriesters en eenconvictvervangen,welke

is er de landbouw,want de bodem bezit er

de Etsch, de Brenta met de Musone, de
Bacchiglione met de Frassine enz.,en kana-

len, bjv.die van Battaglia,Pontelongo en
eenegodgeleerdeenwjsgeerigefaculteit,werd Pi
overo,en teltop nagenoeg 38 (
a geoqr.
in 1819 opgeheven en door een seminarium mjl364000inwoners.Hetvoornaamstebedrjf
2 instellingen echterin 1873verdwenen zjn. e0n0 Ongemeene vruehtbaarheid. T0t de beDenjverheid bepaalter zich bj debierbrou- langrjkste voortbrengselenbehooren ertarwe
werj,de brandewjnstokerj,hetverwerken en maïs.Er is nietveelbosch,en de veeteelt
van tabak enz.- Paderborn werd in hetbe- bekleedt er eene ondergeschikte plaats. T0t
gin der llde eeuw van muren voorzien en de takken van njverheidbehooren er:deververvolgens opgenomen onder de hansesteden vaardiging van landbouwgereedschappen,tigmet de regten eenervrjstad.Nade Hervor- chelsteenen,aardewerk,geweven stoFen,zjming ontstond er twisttusschen de ingezete- den garens,viltenhoeden)papierenz.,alsmede:
nen en den bisschop,zoodat zj den 22sten het bereiden van kalk, het malen van meel
April 1604 doorbisschop Tlteodor ingenomen en hetinleggen van vruchten.Deze provincie
werd. In 1622 veroverde Cltristiaan, hertog is doorsneden van de spoorwegen Venetiëvan.
#r.s:'
?
z$,k,haarbj verrassing,en in den Padua-M ilaan en Padua-Bologna.
l00p van den Dertigjarigen 00r10g werd zj De evenzoo genoemde hogfhtad,eeneder
meermalen d00rde strjdende partjen bezet. oudste steden van Italië,ligt in eene bekoorHet voormalig bisdom Paderborn in W est- ljke vlakte aan de Bacchiglione en aan den
falen grensde in het oosten aan Hessen,het opper-ltaliaanschen spoorweg. Daarenboven
bisdom Corveien hetvorstendom Kalenberg, wordt zj doorsneden van talrjke kanalen,
in het zuiden aan het hertogdom W estfalen w elke metgenoem de rivieren metde Brenta
en hetgraaf3chap W aldeck,in hetw estenaan in verband staan.Daaroverzjn onderscheidene

d
e graafschappen Rietbery en Lippe en het bruggen gelerd,en de kettingbrt
lq overde
hertogdom W estfalen en m het noorden aan Bacchi
ylione ls de oudste in Itallë (1829).
hetgraafschap Lippe,en telde op 44 D geogr. Padua lsdoorm llren,bastionsen eene breede
mjlomstreeks 100000 inwoners.Alsrjksvorst
nam de bisschop op den Rjksdag zitting tusschendebisschojpen vanHildesheim en Freising,terwjlhj ondergeschikt was aan den

gracht omringd; zj heeft 7 poorten, hooghuizen en naauwe,slechtgaplaveide,m eestal
met bogengangen versierde straten en fraaje,

ruime pleinen. H et voornaamste plein is de
aartsbisschop van M ainz.Ditbisdom w erd in groote, langronde Piazza Vittorio Emanuéle,
795 door Karelde Grppfd gesticht en in 1803 met eene oppervlakte van 89000 D Ned.e1.
opgeheven, waarna het aan Pruissen verviel. In het midden van ditplein vindtmen in een

B'
j den Vredevan Tilsitvan 1807 werd Pa- vjvereen eiland methoutgewas,en aan zjn

derborn een bestanddeelvan hetkoningrjk Oever verheë,n zich 78 standbeelden van beW estfalen, doeh in 1814 weder aan Prulssen roemde mannen.Aan de westzjde van dit
toegekend.Den 16den Julj 1821 werd Pader- ylein verrjst de LoggiaMunicipale,in 1863
bornhelsteld a1ssufragaanbisdom vanKeulen. ln spitsboogstjlgebouwd,metde standbeelPadllla (Juan),een dex leiders van den den van Danteen Giotto.Van de overigepleiComunero-opstand tegen Karel F,werd ge- nen vermelden wj de druk bezochtePiazza
boren in 1484 uiteenadelljk geslacht,stond delle Erbe, het middelpuntvan hetvolksle-

in 1520 aan het hoofd van hetleger der 0p- ven, met het Palazzo della Municipalità,standelingen, maar werd in den slag bj en de Piazza del Unita d'Italia, omgeven
Villalar (21 April1821) gevangen genomen door prachtige gebouwen en versierd m et het

en 3 dagen latertrrdood gebragt. Zjnege- metalen ruiterstandbeeld van den Venetiaanmalin,donna Mar%a TccF
zeco,eene z00 voor- schencondottie
'reGattamelata,vervM rdigdO or
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Donatello.Van de 47 kerken van Padua noe- meinen droeg deze sta; den naam van Patamen wj: den dom,nMr het ontwerp van vium ;haar gebied strekte zich uitt0taan de
MoheleAngeloin1552gebouwd,maarnietv0l- Adriatische Zee en zj k0n 20000 maninhet

tooid;inzjnenabjheidbevindtzichhetoude veld brengenjzoodatzjin 302zichmetgoed
baptisterium metsierljkefresco'suitdeschool gevolg verweerde tegen çen aanvalvan den
vanGiotto,- dekerk delCarminemetdeScuola Spartaanschen koning Cle0
'sy-ld.ln 224 vöôr
delCarmine,waarin zich fresco's van Titiaan Chr.onderwierp zj zich aan de heerschappj
bevinden!- de kerk van San Agostino degli der Romeinen.Zj werd een municipium en
Eremitanl uit de 13de eeuw , met fraaje verhief zich door njverheid en handel t0t
schilderstukken van M antegna, - en vooral een hoogen trap van welvaart.De beroemde
de kerk van Santa Giustina,in 1521- 1531 geschiedschrjver Iuirin,
g aanschouwde er het
naar een ontwerp van Andrea Aïccip verrezen, levenslicht in hetjaar 59 vôôrChr.In 413
met een altaarblad van Paolo Veronese, na Chr.had zj van deGothen onderAlarlk
benevens de vermaarde kerk van San veelteljden,enin421bouwdendeinwoners
Antonio, eone basiliek met 3 schepen en 7 van Padua op hetlagunen-eiland Rialto eene
koepels, 95 Ned. el lang, 34 Ned.elbreed havenstad.Nadat zj in 452 doorAttila veren 37 Ned.el hoog,met kostbare kunstwerken. Op de Piazza del Santo vexheft zich
voortsdeCapel
laSanGioryio,in1377gesticht,
met 22 fresco's,gebeurtenlssen uithetNieuwe

Testamentvoorstellende,en in harenabjheid
de Scuola delSanto met hetoratoritlm ,door
Titiaan en zjne leerlingen versierd met16
fresco's uit de legende van den Heiligen An,
fpsild. Andere merkwaardi
ge rebouwen zjn
er:het Palazzo della Municipalltà uitde 13de
eeuw ,meteeneçrootegaanderj,wierbogen
op m armeren zullen rusten, en metden beroemden psalone'' eene vierkante zaal ter

lengte van 811/2en terbreedteenhoogtevan

woest, maar door Narses weder opgebot
zwd
was, vernielden de Longobarden haar nogmaals in 610. Langzamerhand echter keerde

devoormaligewelvaartterug,terwjlzjeene
groote matevan vrjheid genooten doorconsuls en een senaatgeregeerd werd.Karelde
Gzpp/: bragthaar onder de Frankische heer-

schappj,en laterwaszjafhankeljkvanhet
Duitsche rjk.Nadat keizer Otto de Grdofe
haart0teenevrjestad verheven had,ontving
zj een stedeljk bestuur met 2 const
lls aan
hethoofd.Onder In
rederik .
fcrlcrpddl voegde
zj zich in 1164bjden stedenbond van L0mbardje,maar sloot in 1177 te Venetië een
wapenstilstand met den Keizer,nadatzj in
1175 een podesta aan het hoofd van het stedeljk bestuur had geplaatst.W eldra echter

27 Ned. e1, met sterrekundige fresco's van
M iretto en anderen versierd,- het Palazzo
delCapitano,- de Loggia de1Coàsiglio,de universiteit, - het Palazzo Giustiniani, bedreigden depodesta'sdezelfstandigheid der
den nieuwen schouwburg,- hetvermaarde stad, vooral de podesta's uit het geslacht

koëjhuis-pedrocci,- hetPalazzo Papafava, Romanojenéénvandeze,EzzelinoIII(1237hetbisschoppeljk paleis,- en degevan- 1256) was een dwingeland voor de burgers.
genis. - Padua is de zetelvan een prefect, In 1556 w erd de stad door de Guelfen ingevan een bisschop en van onderscheidene hooge nomen.W egensden najvertusschen hetvolk
am btenaren, en telt omstreeks 45000, doch en den adelwerd dewaardi
gheidvanyodesta
met de voorstad Bassanello en het stedeljk wederom Opgedragen aan.ééne famille, nagebied 66000 inwoners.D evanoudsvermaarde meljk aan het Huis Carrara.In 1311 gaf
universiteit, in 1222 door I'rederék TT,vol- Padua zich over aan keizer H endrik TV J,en
gensanderen in 1200 gestichten in 1263 door deze plaatste er Gerardo '
tlczlIsola als stadpaus Urbauns IV bevestigd, omvat 4 facul- houder.D e burgers van Padua werden echter
teiten en bezat in 1875 bj 52 leeraren meer in 1312 reedsw eder afvallig van den Keizer,
dan 1200 studenten.De gew one kabinetten en zoodat deze den Rjksban ovçrhen uitsprak.

verdere hulpmiddelen zjn aan deze universi- Zj verhieven in 1313 NieeolJ en Obbozo'
tl
cl
teit verbonden. Voorts heeftmen er een K0- Carrara t0t bestuurders van den Staat en
ninkljk lycéum en gymnasium ,een bisschop- voerden bloedige oorlogen tegen Vicenza.In
pls Carrara als capitano
peljk gymnasium,eenseminarium ,eenetech- 1318 werd Jaeopo '
nische school, eene middelbare school en 7 generale t0t vorst van Padua benoemd, en

andere opvoedingsgestichten voor meisjes en diewaardigheidbleefinzjnHuist0tin1405.
verschillende kloosters,twee kostscholen voor In laatstgenoemd jaar werd de stad doorde
Jongens,eene académie van kunsten en we- Venetianen ingenomen, die prins knranceseo
tenschappen,eene Koninkljkeuniversiteitsbi- met zjne beide zonen in 1406 te Venetië
bliotheek met 115000deelen,eene stadsbiblio- deden worgen en haar met hunne reptlbliek
theek met eene verzameling van schilderjen vereenigde. ln 1509 werd Padua vruchteloos
(800 stuks),en verzamelingen van velerlei belegerd door M aœimilLaan J, in 1797 door
oudheden.Men heeft er een algemeen zieken- de Franschen bezet en bj den Vrede van
huis, eene kraamzaal, een vondelingshuis, Camyo Formio (17 October 1797)aan 00seen krankzinnigenqesticht, een blindeninsti- tenrjk afgestaan, doch bj den Vrede van
tuut, een w eeshuls, 3 bewaarscholen enz. Preszburg (26December1805)bjhetnieuwe
Handelen njverheid zjn ervan weinig be- koningrjk Italië gevoegd.Bj den eersten
lang; m aar men heeft er prachtige villa's, Vrede van Parijs (30 Mei 1814) kwam de
vooralaan den weg naar Yenetië.
stad weder onder de heerschappj van O0sPadua is volgens desagedoordenTrolaan tenrjk.Den 8stenFebruarj 1848 hadereene
Antenor gesticht.In den tjd der Qude Ro- gewapende volksbeweging plaats) die echter
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doordeoostenrjkschetroepengedemptwerds
daarna bleefde universiteit t0t1850 gesloten.
D00r den W eener Vrede (3 October 1866)
werd Padua metVenetiëaan hetkoningrjk
Italië toegevoegd.
Paean ofdevqdldzds/ is bj Homeruseen
arts der olympisehe goden en werd later in
de beteekenis van redder ofbevrnder debjnaam van verschillende gpden, bjv. van
Apollo,Helios,Dionysosenzelfsvan Thanatos
(de D00d). O0k geeft men den naam van

bouwd.Evenwelkomtbj hendepaedagogiek

ter eere van Apollo, later 00k ter eez'e van
andere Goden aangeheven,en in hetalgemeen
aan een lof-,dank-ofzegelied.
Paedagogiek, afkomstig van een
Grieksch woord, beteekent de kunst of

chaam en ziel en tusschen de verschillende
geestvermogensa1s doel deropvoeding.In de

niet voor als eene zelfstandige wetenschap,
maara1s een deel der staatsleer. Plato houdt

zich daarbj aan de Dorische zeden, welke
met zjn aristocratischen aard meerovereenBtemmendan deAtheensche,hoewelhjvooral
in zjne voorsehriften omtrent de opvoeding
dervoornaamste standen,die derkrjgslieden
en derwjsgeeren,inhetrjk deridealen0mdnolt.Hetgoede,waartoedeJeugdmoetworden opgeleid,valt bj hem zamen met het
paean aan een plegtig,veelstemmig gezang, sehooneo
. hj verlangtharmonie tusschen ligeerste 3 jaren begeerthj bovenalverpleging

des ligchaams,van het3det0thet6delevenB-

jaarhetmededeelenvanmythischeverhalen,van het 7de tot het lode gymnastiek,- van
we
t
e
n
s
c
h
a
p
v
a
n
d
e
n
p
a
e
d
a
yo
o
g
o
f
v
a
n
d
e
n
gene,die zich metde oplelding van knapen, het lldetot het 13delezen en schrjven,belast,doch wordt gewoonljk gebezigd ter van het 14de tot het16de dichtkunst en mu-

aanduiding van degeheeleleerderoyvoeding, ziek,- van het16det0thet18(1ewiskunde,nameljk van detheorie van oyvoedlngen0n- en van het18detothet20stekrjgsoefeningen.
derwjs,a1sdebelangrjkstemlddelen t0tont- De krjgslieden hebben alsdan hunneopvoewikkeling.Van ztllk eene theorieofvan eene ding voltoûid,terwjldestaatslieden en wjsoyvoedingswetensehapkanalleensprakewezen geeren zich daarnan0g 10 jaarmoeten wjdep
bj volkeren!die reeds op een zekeren trap aan debeoefenicqderwetenschappen.Aristo'van beschavlng staan.Bj gemis van deze fdled, een bezadlgd en realistisch wjsgeerj
geschiedt de opvoeding volgens gewoonte en verwjdertzich nietz00 vervan den gebaanoverlevering, hoewel men Ook hierin enkele den weg der Atheensche opvoedingsmethode.
trekken van practischewjsheid bespeurt,die Hjverlangteenedtlbbeleopvoeding,nameljk
voor het paedagogisch onderzoek nietvan bed9or gewoonte t0t de zedeljke (ethische) en
lang ontblootzjn.Immersook dewetenschap door onders
vjs totdeverstandeljke(dianoëder opvoeding, evenals ieder andere, is Op

tische deugden. De deugd en het daarmede
verknochtegeluk zjnhetdoel,despraakkunst
en de gymnastiek,de muziek en hetteekenen
de voornaamstemiddelenderopvoeding,waaraan voorts hetktlnstgenot,als eene heiliging
alsmede door de uitmuntende gaven van het der gewaarwordingen dienstbaar moet wezen.
Helleensche volk naar ligchaam en geest, Na Aristôteles behield de verstandeljke ontzich openbarende in gymnastiek en mtlziek, wikkeling de overhand boven de zedeljke,
alde voorwaarden vot)r het ontstaan derpae- zoodat de oyvoedi
ng een eenzjdig karakter

ervarinq gebouwd.Zjontstondindenbloeitjd
der Grleksche wjsbegeerte.In Griekenland
waren door de Dorische en Ionische zeden,
geljk Lytmryltsen k
%olonzehaddengewettigd,

dagogiek voorhanden.op Dorischen grondslag

erlangde. Btl de Stokjnen trad voorts het

ontloken de kiemen dezer wetenschap in de denkbeeldeeneralgemeen-menscheljkeopvoelevensregels der volgelingen van Pytltâyoras, ding op den voorgrond,terwjltevorenalleen
waarbj echtermeergeletwerdopdeninvloed gedacht werd aan eene nationaal-Grieksche.
van oudere mannen Op de Jongere dan OP ln dien vorm werd de paedagogiek door de
deeigenljkeopyoeding.Vanmeerbelangwas Grieken overgebragt naar Rome, waar de
de leer van SJcrlfe.
s, wiens geheele wjsbe- burgers meermalen schitterende voorbeelden
geerte den stempeldroeg derpaedaqogieen badden gegeven van gestrengheid in de 0pde strekking had om de zinneljke llefde t0t voeding, zonder evenwel eene stelselm atige
een streven naarwarewjsheid te veredelen. paedagogiek te bezitten.O0k die,welke zich
Als schepper der zedeleer is Sl
krates de vervolgens in de dagen van Cieero,Qzxfiwetenschappeljkestichterderpaedagogiekge- lianusenz.ontwikkelde,hadvooralbetrekking

worden.Doordien hjwjsheid alsdehoogste op bestaande behoeften,bjv.op devorming
deugd beschouwt,zoodatmen deugd kan aan- van redenaars.

leeren:noemthj deopvoeding derJeugd t0t Het1a4 in den aard van hetChristendom j
wjBheld en zelfkennis eene allergewigtigste dathetzleh terstond moestbemoejen metde
aangelegenheid. Daarenboven is de Opvoed- opleiding van hetaankomend geslscht.In de
kunde aan hem de methode verschtllfligd, eerste5eeuwenkwam daarbjdenationaliteit
welke 00k thans n0g den naam van nsoera- volstrekt niet in aanmerking;deChristeljke
tische''draagt,nameljk de helristische(z0e- paedagogiek rustte op den grondslag van een
kende,ontwikkelende)leerwjze,waarbj de zuivergodsdienstighumanismus;zjwildeden
leerliny doorgepastevragenlangsdenwegder menseh onder de leiding des4el00fst0tden
inductle t0t zelfstandige kennis w ordt geleid. hnflgsten trap van volkomenheld - t0tzjne
Slkrates gaf haar den naam van maieutiek bestemming - doen Opklimmen.Zj had dan
(verloskunde).Op dien grondslag werd door 0ok een weldadigen invloed, daar zj alle
de opyolgersvan Sôcrates,nameljk Plato en nationale verdeeldheden terzjde schoof,aan
Arhto'
teles, op verschillende wjzen voortge- de oververzadigde beschaving vernieuwing bq-
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zorgde en het licht van liefde en waarheid
deed opgaan nver barbaarsche volkeren.De
Kerk evenwel misbrllikte den verkregen invloed door vervolgens gehoorzaamheid aan
hare voorscàriften als het doel deropvoeding
te beschouwen. Het streven der hiërarchie

De humanistische paedagogiek heeft voorts

eene van hareoorspronkeljkebedoeling niet
weinig afwjkendetoepassing gevonden in de
scholen der Jezuïeten die vooralin de 16de
en 17deeeuw in eenbloejenden toestandverkeerden ennietweinig bjdroegent0tinstand-

naar de wereldheerschappj openbaarde zich houding van hetR.Katholidsmus.De studie

in het bezigen van eene algemeene taal,na- der talen en de godgeleerdheid werden door
meljk het barbaarschemonnikenlatgn.Daar- hen dienstbaar gemaaktaan hethiërarchisch
door kwamen de kloostersscholen in verval, beginsel,hetwelk denmensch van zjnewaarterwjlmen zich vergenoegde met eene 0p- digheid berooft en t0teen werktuigvernedert.

pervlakkige beoefening der zeven vrjekun- Hetgemisaan inwendig leven werd bj hen,
sten.Deridderljkeoefeningenendestedeljke z00 mogeljk,vergoed door uitwendige vorscholen in de tweede helftder middeneeuwen ming en tucht.Daarentegen leverde hetpiétiswaren weinig geschikt tet bevordering eener mus,eene op gemoedeljk geloofberustende
degeljkeopvoeding.Intusschenhiefdepaeda- beweging in het Protestantsche Duitschland,
gogiek in de 15deeeuw hethoofd omhoog uit in Spener, Frllcb en anderen het voorbeeld
dat sljk der barbaarschhegd, doordien zj, eener vereeniging van de godsdienst metde
aanvankeljk in Italië,terugkeerdet0tdege- realistische paedagogiek,terwjlzich aan de
schriften der Ouden. Hierdoor vervielen de anderezjdedeorthodoxiemethethumanismus
ltaliaansche humanisten t0t eene schier Hei- verbond. Uit de piétische beweging ontstondenschelevensbeschouwing,terwjlinDuitsch- den de reaalscholen en kweekscholen van 0nland en in de Nederlanden de door Geert derwjzers.Toch heeft het piétismusop den
Gropf:gestichtte pBroederschap desgemeenen duur niet anders gebragt dan de broedergelevens''en vooraldeHervormersmetdebeoefe- meente van graaf Zinzendorf,waarin wj de
ning dertalen eenezedeljkeengodsdienstige opvoeding zien zamengesmolten methetkerkvernieuwing poogden te verbinden. Vooral genootschappeljk gemeenteleven.
is een naauw verband tusschen letterkunde
en godsdienst het kenmerk der paedagogiek

Tegenover de bestaande omstandigheden
verhieven zich de nieuwe denkbeelden van
s Apvq
:t
s6cf
x.lteeds meermalen was
bjdeHervormersjinzonderheidbtJ
'Melanehton Jean Jccgld.
en bj Bwgenhagen,den jverigen stichtervan gesproken van terugkeer t0t de natuur, en
kerken en scholen.Hetdenkbeeld eeneralge- Ronsseau zoehtdien wensch te bevredi
jen op
'ieene volksopvoeding, reeds door Karel d6 hetgebied der paedagogiek.Hj verwlerp de
X ppfe gekoesterd,trad meer en meer 0p den bestaande gebnliken van hetmaatschappeljk
voorgrond. Luther beploegde den akker voor leven alsin strjd metde natuur.Hj had uit
de latere DuitschevolkFschoolen strooidemet de geschriften van Montaigne en Loeke en uit

zjn Duitschen Bjbelen Kleinen Catechismus de ervaringen van zjn eigen fel bewogen
daarin kosteljke zaden.Men vormde echter leven eene paedagogiek geschapen,die getui-

geene duideljke voorstelling van diegrootsche genisgeeftvanzjn uitstekenden geesten een
taak , zoodat alleen de geleerde opvoeding de merkwaardigeninvloedhadopdemaatschappj.
gewenschte vruchten droeg. De paedagogiek Hj gafdaarvaneeneduideljkevoorstellingin
verloor daardopr haar verband met hetdage- zjn boek:pEmile,ou del'éducation''
?waarin
ljksch leven,'
tgeen metkrachtveroordeeld hj bj veeleenzjdigheid en overdrjvlng eene
werd door Montaigne(# 1592)en doorBaco grondige kennis openbaartvan hetkinderljk

t)lx Verwlam (# 1626),die het realismusin- gemoed en tegen de dwaasheden der toenm a-

voerden in de paedagogiek en in verzetkwa- lige opvoeding m et eene verpletterende w elmen tegen het taalkundig humanismus.ln de sprekendheid te velde trekt. M en moetvolvoetstappen van Bc o traden Ratisa ofRatke gens Ronssea. vooxaf t0t helderheid hebben
(# 1634) en Comenins(f 1671),die hetver- gebragt, of men een m ensch of een burger,
band wenechten te handhaven tusschen de een kweekeling der natuur ofeen lid der 0n-

opvoeding en denatuurljkeontwikkelingvan
den geest,vooraldoorhetbeoefenen dermoedertaal,doorophelderingvanhettaal-onderwjs
400r voorbeelden en dooraanschouweljk 0nderrigt. Later scheef Loeke (t 1704) zjne
11Denkbeelden over de opvoeding van kinderen''. Zjn hoofdregel i
s:pEenegezonde ziel
in een rezondligchaam''.Hjisgesteldopeene
eenvoudlgelevenswjsen op harding van het
ligchaam,terwjlhljzich verklaarttegen lip
chameljketuchtiging,allezinneljkeprikkels

natuurljke maatschappj wi1 opvoeden.Men

moet de kinderen naar gelang van hun ouderd0m verschillend behandelen!en tevensieder

kind naar zjnaardenaanleg,om alzoozjne
natuurljke ontwikkeling te bevorderen.Men

moet zich hiermede niethaasten.De aanvan-

keljkeopvoeding isnegatief.Degrondtrekvan
het kind is eiqenliefde, en hieruitontstut
vriendeljkheidJegensanderen.Hetgodsdienstig element staat bj Roussean zeerop den
achtergrond.Men neme ieder kind waar,beverwerptydoch hetopwekkendereerzuchtaan- vredige met welwillendheid zjne behoeftrn,
beveelt.Hetverzamelen vankennisachthp bj beveilige het (hoewel niet al te angstvalllg)
4e opvoeding eene zaak ran ondergeschikten

tegen gevaren, d0e het gehoorzamen en ge-

aari;een deugdzaam man heeft in zjn 00g wenne het 00k aan het ondervinden van
Cooterwaardedaneengeleerdman.O0kdringt teleurstellingen. Men bevele en verbiede den
hd Mn op eene gestadlgebeoefeningderwis- kinderen niette veelen vermoeje hen niet
kuniige wetenschappen met die der talen.
met zedelessen.Strafmoethetnatuurljk gq-
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volg derovertreding z/n.Hetkindmoetwjzer zag hj zjncpogingent0tverbeteringvanhet
worden doorervaring,en zjne pligten leeren onderwjs met goed gevolg bekroondzterwjl
kennen door het voorbeeld der ouderen.L0- deinrigtingen derphilanthropjnen,phllanthrogentaal en eigenzinnigheid ontstaan bj het pinagenaamd,weldabegonnentekwjnenen
kind door de schuld van den opvoeder.Aan hunne geschriften,aanvankeljk toegqjuicht,
de krachten van ligehaam en geestmoetmen eerlang t0t de geschiedenis der paedagogiek
gelegenheidgeven t0tvrjeontwikkeling;men behoorden.Veelovereenkomstmet de rigting
m oet door prikkeling dereigenwaardedenlust derphilanthropjnenhaddiederSocratici,welke
t0t leeren opwekken en aan de kinderen niets bj het godsdienst-onderwjs de Socratische
onderwjzen,waarvoor zj geen lusthebben. leermethode invoerden,maar veelalvergaten,
Alle onderwjs moet van aanschouwing uit- dat men de concrete stof der godsdienstige
gaan.De kinderen moeten nietsop gezagaan- denkbeelden eerst aan de kinderenverschaFen
nemen.Godsdienst.onderwjs voorkinderen is moet!vöördatdeze langs den w egderinductie
ot dlepere godsdienstkennis kunnen geraken.
eeneongerjmdheid;menbehoefttegen dekin- t'
deren niet van G0d to spreken vöôrdatzj TothenrekentmenMosheim,DinteeenGröfe.
Op de denkbeelden van Roussea. en ge18 jaar0ud zjn.Hetgeloofvan kinderen en
van de meeste volwassenen is enkel eene deelteljl
t opdiederphilanthropjnen bouwde
geographische vraag,- nameljk ofzj te eindeljk Pestalozzi, de vader der nieuwere
Rome dan we1te Mekkageboren zjn.
paedagogiek,zjn stelsel.DezesteldedealgeDe invloed van Roussea'
œ werd weldra 0ok
in Duitschland merkbaar. De zoogenaam de

meene ontwikkeling van den mensch,welke
den weg der natuur volgen en in alle men-

philanthropjnen,metBasedow(f1790)aanhet schen de grondslagen voor eenehooqere behoofd,zochten er zjne denkbeelden tever- schaving leggen moet,naastde vormlng voor
breiden en in toepassing te brengen.De phi- een bepaalden stand ofeen gekozen bedrjf
lanthropjnentrekkenmetkrac,
htteveldetegen en nietvtjandig tegen haarover.Hetd0e1en
de onderwjsmethode der philologen;zj ver- de taak dereerstewasvoorhem dealgemeene
langen, dat de leerling langs den weg der Ontwikkel
iny der in den mensch aanwezige
aanschouwing en ervaring Opnatuurltikewjze krachten.Ultgaan van de aanschouwing,getot'wetenschap kome; zj spreken t0t het leideltlkevoortgang btJeenedegeljkeverwerverstand en achten de oefening van hetge- king der leerstofen een geljken tred houheugen eene zaak van ondergeschiktbelang. dende Ontwiklteling van het kenvermogen en

Omdat hunne leerwjze naarhunne verzeke- van de taalzjn de grondtrekken van zjne
ring in overeenstemminr is metde natuur, methode.Hj noemt getal, vorm en taalde

leeren de kinderen uit elgen beweging,w es- grondslagen van de aanschouw ingdesgeestes,
halve alle stralen,inzonderheid de lige.
hame- en daarop bouwt hj zjn stelsel.opvoeding

ljke,overbodig zjn.Zj stellen demoedertaal en onderwjs brençthj in hetnaauwsteverop den voorgrond en verzetten zich tegen de band.De paedagoglek van Pestalozzierlangde
heersehappj van hetLatjn,zoodatdescheids- een onberekenbaren invloed op hetlager 0nmuurtusschen gestudeerden en Ongestudeerden derwjs1 hoewel de bloei zjner i
nrigtingen
door eene van laatstgenoemde taal onafhan- van onderwjs veeltewenschen overllet.Tot
keljke vorming vervalt. O0k zjn zj voor- het verkrjgen Van dien invloed werkteniet
standers van de wis-en natuurkundige weten- sleclltsdegezonde kern van zjnedikwjlsop
schappen en van de gym nastiek.Evenals het paradoxale wjs voorgedragene paedagogische
geheagen, z0o w ordt ook door hen de ver- denkbeelden, maar vooral o0k de zelfopole-

beelding op den achteryrond geschoven en in' rende geestdrift, waarmede hj zich wjdde

de plaatsderontwikkellngvandezedievanhet aan het ligchameljk en zedeljk welzjn der

verstand aanbevolen.Zj dringen eropaan,dat
de leerlingen nietsmogen opnemen,datzjniet
begrjpen, maar worden door deze op zich
zelve nietverwerpeljkestellingertoegebragt,
om dekinderenontjdigtedoennadenkenover
zaken, welke zj n0g niet kunnen bevatten
of die hunne zedeljke ontwikkeling belemmeren.volgensdephilanthropjnenishethoogste

Jeugd krachtig mede.Zjne gevoelensvonden
jverige voorstanders in Zelller, ron 7'
fyrk,
Plamann, Fröbel, B lockmann, S arnisa en

Diesterweg op qractisch?en in FïcAfden Keràlrfop theoretlsch gebled.
A eltte(# 1814),diein denwintervan 1807
op 1808 zjnekermaarde prroespraak aan het

Duitsche volk''in het licht gaf,wees daarin
doel der Opvoeding, de leerlingen in staatte 0I
!depaedagogiek vanPestalozzla1shetbeste
stellen om gelukkig te worden en tevens het mlddelom de vernederde natie t0teen nieuw
heil van het algemeen te bevorderen.In dit en gezond leven op tewekken.Tevens echter

eudaemonismus''syannen zj zamen metde dronghjaanopdeontwikkelingvanhetnatio-

rationalistische rigtlng dertheologie en open- naleelementindeopvoeding,hetwelk bijPenbaren metdezeeeneongemeeneingenomenheid Jclpzzî door hetphilanthropisch en kosmopolimet eene abstrade natuur-ofverstandsgods- tisch element overschaduwd wordt. In dien

diensteneenezekereonverschilligheid jegens vorm vond de paedagogiek van Pestalozzieen
de positief-christeljke leer.T0t dehoofdlei- vruchtbaren bodem in hetPruissische volk ,
ders van deze partj behooren Campe,Salz- vooral 00k omdat de aandacht van koningin
vtxu ,Gutsmutlts en Olivier.Hunne denkbeel- Louoe en van den vrjheer mol k
%tein reedB
den vonden bjvalbjdendomheernonAocAo'
l
t), vroeger op PestalozzLgevestigd waren.In de
die echterdaarbj rekening hieldmetdemaat- Pruissischevolksschoolwerdendedenkbeelden
schappeljke behoeften derleerlingen.Daarom van 4en Zw itser heteerstop ruime K haalen
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met uitsteken; gevolg in toepassing gebragt. gymnasia zjn burgerscholen en hoogereburHrbart (# 1841) breidde de paedagogiek gerscholen, njverheids- en landbouwscholen
van Tedf.clpzzi uit, door aan hare beginselen verrezen,en in 0ns Vaderland worden 00k de
een anderen vorm te geven en die op de ziel- gymnasi
a ingerigt op eenewjze,die aan de
kundealsharennatuurljken grondslarteves- elschen der hedendaagschemaatschappjbeanttigen.Hj sehreefdaartoe:rpestalozzl'
sIdee woordt. Voor de wis- en natuurkundige weeines ABC der Anschauung, untersucht und tenschappen en voor de nietlw e talen is er
wissenschaftlich ausgefiihrt (1802; 2de druk, eene plaats ingeruimd. Inzonderheid is het

1804)'',- gAllçemeine Psdagogik,ausdem onderwjs dervrouweljkeJeugd in denJonp
Zweck der Erzlehung abgeleitet (1806)'/,- sten tjd verbeterd.Deeenzjdigeopleidingop
en pumrisz pâdagogischer Vorlesungen (zde kostscholen isvervangen door de veelruimere
druk, 1841)''
1 - alsmede eene reeks van aan hoogere burgerscholen voormeisjes.Het
kleine verhandelingen.Hj verdeeltdeopvoe- aantalweekbladen en tjdschriftenvooropvoeding in onderwjs,besturing en tucht,ofOok ding enOnderwjsneemtbj0nsgedurigt0e,in onderwjsen opvoeding,welkelaatstetwee de leemten van het volksonderwt
js worden
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eener algemeene belangstelling. Htj is de Leopold,W endelenz.hebben op paedagogisch
stichter der wjsgeerige paedagogiek en telt gebied in Nederland een goeden klank.
bj voortduring een grootaantalaanhangers. Paedagoog noemde men bjdeGrieken
0ok Seltlelermaeher en Beneke hebben zich

en Romeinen een man, die hetopzigthield

verdiensteljk gemaaktJegens de wtjsgeerige ovel'deknapen.Gewodnljk washj een ontpaedagogiek.Naast hen noemen wij Wagner, wikkelde slaaf,die tevensde betrekking van
Grtuer,Niemeyer, s'cFzçcczrz,Palmer,Ba'ur en
Rosenkranz a1s uitstekende beoefenaars der
paedagogiek.
D00r de paedagogiek is de volksschoolin
onze eeuw t0teen nieuw leven Ontwaakt,al
w ûrden 00k de vragen omtrenthare verhouding t0t den Staat,de Gemeente en de Kerk

leermeester waarnam . Thans geeft m en den
naam van paedagoog aan allen,die zich aan

tle opvoeding van kinderen wjden.

Paeonia Tourneh is de naam van een
ceën.Hetomvatkruiden en eeniqehalfheesters metafwisselende,één-t0tdrlemaaldrien0g steeds opverschillendewjzen beantwoord. spletigebladeren,groote,eindstandige,roode,
Naast de voormalige Latjnsehe scholen en witte,zelden gele bloemen,veelzadlge,openplantengeslachtuit de fam ilie der Ranuncula-
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Byringendekokervruchten en eivormige,glan- operaS zjn volgens bevoegde beoordeelaars

zlge zaden.De bj 0ns als sierplant aange- meer schitterend dan degeljk.T0t devoprkweektesoortisdeenkeleyipelrpp:(P.offci- naamste behooren, behalve reedsgenoemde:
nalisL.
jmeteenkorten,rolrondenwortelstok, 1)Griselda'')- plueonora ossia l'amorcpnlustengels ter hoogte van 3 t0t 6 Ned.palm , gale''',psofonisbe'' - Achille'' - 1 fuverstrooid geplaatste, dubbel of drievoudig orisciti,, - rDido,,,'- nmAgnese1,
, - en
drietallige,schierlederacbtige,vanboven don- XOlinte eSofronia''.00k leverdehj oratoria,
kergroene,onbehqarde bladeren en karmjn- m otetten!cantates enz.
roode bloemen met eene middelljn van 5 tût
Paësiéllo (Giovanni),eenvruchtbaarIta8 Ned. dulm. Deze plant is afkomstig uit liaansch operacomponist, geboren te Tarente
het zuiden van Europa,en men vindt er in den 9den Mei 1741 en aanvankeljk bestemd
onze tuinen met gevulde bloemen.De enkele voor de studie der regtsgeleerdheid,bezocht

pioenroosisvoorgesteld doorbjgaandeEguur, evenwelreeds op zjn 13dejaar hetconsernameljk in a de stengeltin bdewortelstok, vatorium van San onofrio te Napels en bleef
beide op l/sde der natuurljke grootte,in c er 5jaar.Twee door hem voorBolognavereene vrucht, in d een stamper, in e eene
doorsnede dervrucbt,inf eenm eeldxaad,in
g een zaadle,in A dit laatstein doorsnede
over dwars en in ï in doorsnede over langs,
alles op l/sdedernatuurljke!rootte.Van de
overige sporten vermelden w p: P.al
b4ora,
4 t0t 6 Ned.palm hoog,met dubbeldrietallige,zeerglanzige bladeren,een onbehaarden
kelk, witte bloemen en 3 behaarde, Omgebogene vrtlchtbeginsels, in Siberië te huis
behoorend,- en P.X t
IVJt
- Sims.,terhoogte
van 2 t0t3 Ned.el,meteen bruinen,ronden
stengel, dubbel 3-deelige of 3-spletige bladeren, eene 5- t0t lo-bladige bloemkroon,en

vaardigde opera's vonden grootetoejuichiny,
zoodat hem 00k uitandere steden van Itallè'
eene dergeljke taak werd Opgedragen.Men
prees de aangename melodieën en de smaakvolle instrumentatie zjner stukken alsmede

hetwegslepend esed van zjneveelstemmige
Enale'
s.In 1776 vertrok hj alskapélmeester
naar Petersburg,waar hj 9 Jaar bleef.Bj
zjne terugreis schreefhj op verlangen van
den Koning van Polen te W arschau een pTe
D eum '',alsm ede hetoratorium :,La passione
di Gesù Cristo'', - voorts te W eenen op

lastvanJoseph11twaalfsymphonieën(ot
wertures)en deprachtigeopera:,,11réTheodoro
meestal5 vruchtbeginsels,eomtjdsmetruige in Venezia''.Na dien tjd werkte hj weder
stempels gekroond. De fraaiste verscheiden- voordeaanzienljksteschouwburgenvanItalië,
heden van deze plant komen uit China en bezocht in 1792 Parjs,waarhj metonderJapan.
scheiding bejegend werd, keerde toen naar
Paér (Fernando), een uitstekend compo- Napelsterug en werdkapélmeestervankoning
nist,geboren te Parma den lstenJunj 1771, Ikrdinand JT'. In 1799 benoemde het volk
oefende zich in de theorie van de muziek hem wegens het vervaardigen van eene vaaan het Conservatorio della Piétà te Napels derlandslievende hymne aan de vrjheid t0t
onder de leidinp van Gltiretti,componeerde m uziekm eester, doch toen niet lang daarna

reeds op l8jarlgen leeftjd te Venetië eene hetI1ofterugkeerde,verloorhjzjnebetrekOpera,die grooten bjval vond,en volbragt king en bleef 2 Jaar in hechtenis.Op verdaarop eenereisnaardeaanzienljkstesteden langen van Napoleon 1 schreefhj,alsmede-

van ltalië, totdatde hertog van Parma hem
tot zjjn kapélmeester benoemde.De oorlogsbewegingen van dien tjd (1795) noodzaakten
hem echter naar W eeren te verhuizen, waar

dinger van Clterubini) eene treurcantate op
het gedaehtenisfbest van generaal Hoehe,en
werd toen belast m et het componéren van
een pTe Deum''voor het vredet
best in Nôtre

hj in 1798 a1s componistgeplaatstwerdbj Dame (1802).Kortdaarna aanvaardde hj te
den nationalen schouwburg.terwjlztlneecht- Parjsde betrekking van dixecteureenerkapél

genoote,de gevierde Rieeardi,als eerstezan- en schreef nog onderscheidene opera's,bjv.:
geres bj de Italiaansche opera debuteerde. DZingariiniera''enpLamodistaraggiratrice'')

Vooralverwierfhj grooten roem doorzjne
opera: pcamilla (1799)''.In 1801 aanvaaxdde
hp de betrekking van directeux der Italiaansche Opera te Dresden en schreef er zjn

alsmede missen enz.In 1804 keerdehj naar

Napels terug en w as er onder de koningen
Josepk en Joachim voorzitter van het conser-

vatorium.Ook werd hj 1id van hetFransche

KSargino.''BtJhetvertoefvan Nazoleon I te Instituut, en overleed te N apels den 5den
Dresden in 1806noodigde dezePaeren zjne Junj 1816.Van zjne 148 Opera's zjn onderechtgenoote uit,om hem naarPosen en Mrar- schei
dene n0g altjd ophetregertoire,zooals:
X11ré Theodoro'',- ,11barblérediSeviglia''j
schau te volgen en voorhem en zjn gevolg
soirées musicales te geven,waarna Palr in
1807 t0t kapélmeester des Keizersaangesteld

werd. Eenige Jaren later benoemden de Académiën van Schoone Kunsten te Napels,B0lognaenVenetiëhem t0tmedelid,enNapoleon1
belastte hem in 1812 met de directie der

Italiaanscheopera teParjs.Daarna werdhj

er lid der Académie van Kunsten en W eten-

rLagrotta diTrofonio'',
;La pazza per amore'') - DLa serva
Padrone'' enz.
Paestum , te voren Posidonia,eene door
de Sybarieten aan de westkustvan Lucanië
gestichte kolonie, verhiefzich in het zuiden
van den mond der Silartls,en eerst niet ver
in het noorden van de Kaap en van de Golf
van Paestum ,doch later,wegens denmoerassigen bodem , verder in het binnenland.De
-

inara'')rLa mol

-

schappen.In 1832benoemdeLodewj;k TAïI@:
hem tot directeur der kamermuziek aan zpn
Hof.Paér overleed den 3denMei1839.Zjne stad werd spoedig grooten rjktmaar moest
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zich tusBchen 438 en 424 vsôr Chr.aan de
Lucaniërsonderwerpen,zoodatzjhaarGrieksch
karakterallengsve1*loor.Onderdeheerschappj
der Romeinen, die in 294 inwoners van Latium derwaarts zonden, daalde de welvaart

der stad,en in 871 na Chr.werd zj door

de Saracenen verwoest.Hare merkwaardige
bouwvallen liggen ten noordwesten van Ca-

paccio en zjn eerst sedert 1750 behoorljk
bekend geworden.
Paëz (J0sé Antonio), in leven president
der republiek Venezulla,geboren in 1700 te
Arraure in de provincieVarinas en een zoon

van Indiaanscheouders,wjdde zich in zjne
Jeugd aan hetherdersbedrjf,trad in 1810 in
de gelederen der vrjheidsmannen en onderscheidde zich aan het hoof'
d van eene door
hem verzamelderuiterbendeindenstrjdtegen
de Spanlaarden.In 1816 kwam hj er m et

naar Parma,waar hj gedurende korten tjd
hetonderwjsvan Rolla in het vioolspel en
vanGltirettiin decompositiegenoot.Nadathj
in onderscheidene steden van Italië concerten
gegeven had, ontving hj in 1805 eeneaanstelling a1s eerste violistaan hetHofteLucca.
Hierbleefhj 3jaren en schreeferzjne beroemde sonate voor de O-snaar, getiteld:
5Napnleone''.In 1808 verliet hj Lucca,om
gedurende 19Jaarin Italiërond te zwerven.
Vooral vond hj grooten bjvalte Piacenza,
wa
T
arhjin 1817concertengafmetIuyinski.
e Milaan behaalde hj de overwinnlng op
den vermaarden vioolspeler Lgfont,en ging
later naar Venetië en Napels, en in 1827
naar Rome, waar de Paus hem t0t ridder
van den Gouden Spoor benoemde.Tn het v01-

gende Jaar volbragt Pyanini, aanvankeljk

vergezeld door Panny, d1e rDe Storm''voor
den rang van brigadegeneraal aan het hoofd hem componeerde,eenekunstreisdoorDuitschvan het leger en behaalde in de provincie land,Frankrjk, Engeland, Schotland, IerApure meer dan éêne overwinning.Doorden land en de Nederlanden,waar hj uitbundige
Blag van Carabobo (1821) en de inneming toeluichingen verwierfen veel geldverdiende.

van Puërto Caballo(1823)legdehjdegrond- Over Frankrjk keerde hj naar zjn Vaderslagen voor de zelfstandigheid der jeugdige land terug en vestigde zich in 1834 op de
Republiek. welke den naam van oolumbia Villa Gajona bj Parma.Hj deed intusschen
aannam.Daarhj najverigwasOpdeninvloed n0g onderscheidene reizen door Italië en gaf
van Bolirar, plaatste11j zich aan hethoofd erconcerten,dikwjlsten behoevederarmen.
der foederatieve partj, rukte in 1829 Vene- In 1836 benoemde de Hertogin van Parma
zuëla van Columbia l0s en was in 1830 t0t hem t0t intendant van den schouwburg,om
1838 president der nieuwe Republiek. In die hem aan hare residentie te verbinden.Sedert

betrekking bejverde hj zich,om landbouw
en njverheid op tebeuren.Van 1839t0t1842
was hj wederom president,en Op hetCongrèsverwierfhj den titelvan elareâdoc1#Jdano (beroemde burger).Bj het uitbarsten
van den oorl0g tusschen de Creolen en de

Kl
b
eurlingen (1846) zag hj zieh totdictator
enoemdjen na hetw egrulmen vandientw ist
deed hj M onagas totpresidentkiezen. Deze
echterbejegendehem op eenevgandigewjze,
zoodat hj i
n 1848 de vlugt moest nemen,
eeryt naar Alaracaïbo en vervolgens naar Cu-

raçao,vanwaar hj weldra terugkeerde, om
M onagas te doen vallen.Dm'lr hjechtergeene
genoegzam e ondersteuning vond, moest hj

zich met Q zonen aan generaal Sylra overF
even, Nverd in de gevangenis gew orpen en
ln 1850 verbannen, waarop hj naarde Vereenigde Staten van Xoord-Amerika vertrok.

In December1858 werdhj in zjnVaderland
hj a1s gezant te W ashington,en van 1861
t0t 1863 was hj wederpresidentmetdictatoriaalgezag.Daarhj echterdepartjen niet
in bedwang k0n houden, legde hj zjne betrekking neder en keerde naar de Vereenigde
Staten terug.Nadathj eenereisvolbragthad
naar Argentina en Peru (1872),overleed hj
te New York den 6den Mei 1873.
Paganini (Nicc0l0),een beroemd vioolspeler,geboren to Genua den 18denFebruarj
1784, was de zoon van een koopm an en
speelde reedsop zjn elfdeJaar de solo'sdes
zondags in de kerken zjner geboortestad,
terwjlhj 00k toen reedscompositiën begon
tevervaardigen.Zjneeersteleermeesterswaren
8cn6tto en conta.Op zjn lzdeJaarging hj

teruggeroepen, - in 1860 en 1861 vertoefde

1835 k0n hj weqens zenuwzwaktebt
jna niet
meerspelen,en ln 1839 nam zjneongesteldheid z00 sterk t0e,dathjdevioolnietlanger
k0n vasthouden.Toen echter zjne krachten
w eder tocnamen,begafhj zich op reis,om
door verandering van lucht zjne herstelling
te bevorderen, doch keerde w eldra naarItalie
terug,waar hj den Q7sten Mei1840 teNizza
overleed. Aan zjn zoon Achilles (2I:.
rJl#er),
'
bj de zangeres Antonla .
/itzz
?c/
zi,gedurende
vele Jaren de kunBtgenoote en levensgezellin
van Paganlni, liet l1j een vermogen na van
2 millioen francs. Zjne kostbare violen had
hj vermaaktaan 8 uitstekende vioolspelers,
doch zjne lievelingsviool,een kostbareGuarnerius, wordt te Genua bewaard. Paganln'i
w astevens een uitstekend guitarspeleren een

zonderling mensch.Zjn geheele wezen,zjn
talent,zjnegestalte,zjn gelaat,zjnebewegingen, zjne levenswjsyhad iets onaangenaam-geheimzinnigs. In de behandeling der
vioolhad hj hett0t eene ongekendehoogte
gebragt; zjne variatiën op deG-snaarjzjn
:ageolet-en pizzicatospel, zjne verwonderl
jke vaardigheid in de moejeljkste grepen,
dat alles bad eene verbazingwekkende

werking. Hj
** heeft een groot aantalC0mP0sitiën geleverd.

Page ofedelknaap.Reedsbj deRomeinen
was het de gewoonte der aanzienljken,tot
hunne bediening rjkgekleede knapen in huis
te hebben, die onder het toezigt van oude
slaven w erden opgevoed en den naam van
paedagogianLFldri droegen, waaruit de naam
page is ontstaan. Later hield men pages aan

devorsteljkeHoven,entoenhetridderwezen

zich in de middeneeuwen meer en meer uit-
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breidde, moesten de toekomstige ridders als een broeder Van den Voorgaande. Hj werd
Jongelingen dienstdoen in de betrekking van geboren te Dtlisbllrg den 23sten Julj 1686,
page.Zoodra dezehet17delevensjaarbereikte, studeerde te Bremen en te Groningen en werd

werd hj in de ridderljke wapenkunstgeoefend. Als page moest hj allerleilluiseljke
diensten verrigten,weshalve hj in Frankrjk
den naam droeg van narlet (valet).Hj ver-

op zo-jarigen leeftjd hoogleeraarinderegten
te Marburg.Daarna aanvaardde hj eenedergeljke betrekking te Steinfurten eindeljk te
Harderwjk, en overleed aldaar den zden N0-

gezelde zjn heer op de Jayten op reizen, vember 1744,een aantalregtsgeleerdewerken
verrigtte boodschappen,bedlende aan tafelen nalatende.
washierhoofdzakeljkalsschenkerwerkzaam. JohannesAleœander Yï/lzl#ldPagensteeher,
Aan de vrouwen was opgedragen, de edel- een zoon van den voorlaatste. H j werd geknapen te onderwjzen in den catechismus, boren te Hamm in 1722,studeerdeteDtlisburg
en in de vereering van G0d en de vrouwen. en werd in 1757 benoemd tot hoogleeraar te
Daarna werd de edelknaap bevorderd tOt Harderwjk, waar hj den z6sten Augustus
schildknaap.Bj devormingderstaandelegers 1796 overleed.
verdwenen de riddersen 00k de schildknapen
Pagode,van hetlndischewoordbltagoevati
en pages. Deze laatsten bleven n0g lang be- (heilig huis),noemt men bj deHindoe'sen
staan aan de vorsteljke Hoven. 00k thans anderevolken van Zaid-Aziëtempelgebouwen,

heeftmenn0gscholen voorpages,welkevrj
welovereenkomen met deridderacadémiën.
Pagex (DeP0e10e-)ofOehtend-eilanden,verkeerdeljk Poygi,docho0kwelNassau-eilanden

die zich door uitgebreidheid,oorspronkeljkheid van stjl,rjkdom van versierselen en

keurigheid van beeldhouwwerk onderscheiden.
De Pagodebestaatgewoonljk uiteen hoûfdgenaamd, gelegen in den Mentawei-archipel tempel, kleine tempels, kapellen, zalen t0t
ten westen van Sumatra,bestaailuitNoord- verbljfvoorbedevaartsgangers,endoorzuilen
en Zuid-pageï, door de straat Sikakap ge- onderschraagdeportalenengangen;zjzjndoor
scheiden,alsmede uiteen aantal onbewoonde parken omgeven en dooreen algemeenen muur
eilanden.Noord-pageï is 7 uur gaans lang en omringd.M en geeftden naam van pagodeo:k
3 of4 uur gaans breed,vertoontzich alseen w elaan de afgodsbeelden,w elke zichinzulke
met bosch bedekt gebergte en heet goede tempels bevinden; deze zi
jn m eest van geankerplaatsen,benevens 1300 inwoners.Ztlid- bakken leem vervaardigd en rjk verguld,
Pageïisruim 111/cuurgaanslang,dooreen na'akt ofgekleed?in eene staande ofzittende
aantaleilandjes omringd,en telt 1250 zielel
a. houding.Nabootslngen in 't klein van die af-

Degezamenli
jkePageï-eilandenbeslaanvolgens goden dienen in Europa,desgeljksonderden
mjl;zjzjn hoog gelegen en metzwaarhout- schoorsteenmantelsenz.- Eindeljk ispxgode
M elvLll eene uitgebreidheid van 35 EE)geogr. naam van pagoden, we1 eens t0tsieraad op

gewas bedekt.Voorts heeft men erveelsago, de naam van een klein gouden muntstuk ter
wildemuskaatnoten,klappernoten,boomschors, waarde van 4 gulden 25 cents.
damar, gom-elastiek, boomolie, schildpad,
Pahlen (V0nder)isdenaam van eenvrjsuikerrieten een aantalkosteljke boomvruch- heerljk geslacht,tlit Duitschland afkomstig
ten. De handelis er van weinig belang,het en indeRussischeOostzeeprovinciëngevestigd.
klimaatin hetbinnenland warmerdan OpJava Van deledennoemenwj:Peter.
fîf#f
zl
i.
t
/vonder
en Sumatra. Er heerschen veelkoortsen.Tot Paltlen,geboren in 1746.Reedsopjeugdigen
de w ilde dieren behooren er herten,varkens, leeftjd trad hj in de gelederen van het Rusapen en eekhorens.De inboorlingen zjn van sische leger, streed in den oorlog tegen de
het Maleische rasj dragen geene kleederen, Tuxken (1769)OnderRoemjanzow en stond bj

maar tatoeëren zich.Hunnewapenszjn pjl de bestorming van Otsjakow aan het hoofd
en boog,en hun regéringsvorm is zeer repu- eener kolonne.In 1790 Nverd hj luitenantblikeinsch.
generaal,ging alsgezantnaarStokholm,werd
Pagenstecher. Onder dezen naam ver- ln 1793 gotlverneurvan Lj:and,in 1795van
Koerland,zag zich in 1799 tot graafen t0t
melden wj:
Aleœander 2rlpJ# Pagensteeher, een ver- generaal der kavallerie benoemd,en werd in

diensteljk regtsgeleerde.Hj werd geboren te 1801 gouverneur-generaal van Petersburg.
Bentheim den zisten Februarj 1659,studeerde Niettemin ylaatstehj zich aan hethoofd der
te Groningen,Leiden en Utrecht en vestigde zam enzwerlng, w elke den 24steu M aartvan
zich alsadvocaatte Cleef.Achtervolgenswerd laatstgenoemd jaar t0t het vermoorden des
hj hoogleeraarinderegtenteSteinfurt,Duis- Keizers leidde. Aleœander I bejegende hem
burg en Groningen.onderscheidde zich tevens metwantrouwen,zoodathjin1804zjnontslag
a1s dichter in onderscheidene oude en nieuwe nam,waarna hj den 13denFebruarj1826bj
talen, schreef eene reeks van regtsgeleerde
w erken,en overleed den 27sten October 1716.
H enricl&s TAdo#tn'v.v Pagenstecher,een zoon
van den voorgaande.Hj TverdgeborenteGr0ningen den Tden December 1696, studeerde
aldaar,was a1shoogleeraar werkzaam te Lingen,daarna te Hamm eneindeljkteDuisburg,
Bchreefeen grootaantalregtsgeleerdewerken,
en overleed den 8sten Junj 1752.
Johannes Fre&rïcvd W ilhelmusTcgeld/ecAdr,

M itau overleed.- Peter,graafvonderP ahlen,

e
en zoon van den vûûrgaande.Hj werd 4eboren in 1775,zag zich geplaatsta1s oëcler
bj de Russische garde en klom op t0tden
rang van generaal.In 1812 en 1813 verwierf
hj a1s bevelhebber eener divisie kavallerie
grooten roem ,maar leed den l7den Februarj
1814 bj Nangis de nederlaag.Nadat hj in
1823 zjn ontslag genomen had,kwam hj na
detroonsbeklimmingvan keizerN colx dweder
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in dienBt,werd in 1827generaalderkavallerie

Conventie verwdderen en in de gevangenis
rendewelke hj zjn werk:s'
rheageofreason
(1793)''schreef,werd hj doortusschenkomst
van deAmerikaanscheregéring0l!vrjevoeten
gesteld.Hj nam weder zitting ln de Nationale Conventie,doch keerde na de ontbinding
vandeze(1795)tothetambteloosleventerug.
raad en overleed den lsten Mei1864.- Frie- Nu hieldhj zich bezig metde statistieke en
en behaalde metzjn korps in den oorlogtegen
de Turken (1829)de overwinning bj Koelewtsja. 00k onderscheidde hj zich in Polen
(1831), inzonderheid bj de bestorming van
W arschau.Van 1835- 1812 washj gezantte
Parjs,werd in 1817inspecteur-genel
-aalder
Russischekavallerie,daarnalidvandenRjks-

werpen. Na verloop van 14 maanden,gedu-

drïc/z,graafvonderTJAI:AZ,eenbroedervan den
voorgaande. Deze was achtervolgens gezant
te Avashington en te hlinchen,sloot in 1829
met yraaf Orlow den Vrede van Adrianopel,
werdln 1834geheimraadenoverleedin1863.-

qnanciéle studiën en gafin 1796 eenescherpe
beoordeeling in het licht van de Engelsche
inanciën onder den titel: nDecline and fall

ofthe English system ot'fnance(14dedruk,
1796)''.In 1802 keerdehjop aandringen van
Mattl
tias,vrjheervonderPahlen,in1830- 1845 Jeferson naar Amerika terug en overleed te

gouverneur van Ljf-, Esth- en Koerland, New York in behoeftige omstandigheden den
daarna generaal der kavallerie,senator en1id 8stenJunj 1809.Zjne pW orks''zjn in 1856
te Boston in hetlichtverschenen.
van den Rjksraad.Hjoverleed in 1863.
Pairs, in het Engelsch peers,afkomst
Paillas of Bajazzo is iets dergeljks als
ij
Aclq
sf
zhpryf(zie aldaar).
van het Latjnsche pares(.
g8#:zl,Omdatzp
Paine (Thomas), een verdiensteljk En- geljk stonden in adeldom), noemt men in
gelsch schrjver,geboren den 29stenJanuarj Frankrjk en Engeland de leden van den
1737 te Thetford in hetgraafschap Norfolk , hoogen adel- Men kan de waardigheid van
was in zjneJeugd keursljfmakeren vervol- pair aoeiden van den aanvang van hetleen-

gens ambtenaar bj de belastingen.Ter gelegenheid van zjnhuweljk kwam hj aan het
hoofd van eene tabaksfabriek, doch maakte
ill 1774 een bankroet en nam dewjk naar
Philadelphia,waar hj eenebetrekking vond
bj een boekhandelaaren zich toelegdeop de
scheikunde.Hj bevorderdemetjverdeonafhankeljkheid van Noord-Amerika, vooral
doorzjne brochure:prhecommon sense,addressed to the inhabitants ofAmeric'
a (1775)7'.
Hj verwierf daardoor de genegenheid van
Franklin en W asl
tington.Intusschen zag hj

stelsel.Depairsnameljk waren aanvankeljk
dekroonvazallen,diebjleenversehillenberegt

werden doorhunsqeljken(parescuriae).Terwjleehter in Dultschland de vazallen zich
t0trjksvorstenverhieven,zoodathetDuitsche
Rjk in talrjkedeelen gesplitstwerd,bleven
de Engelsche vazallen onderdanen derKroon,

weshalve bjhendeeenheid desrjksnietgeschonden werd.Daardoor ontvingen zj, a1s
raadslieden des Konings,velerleivoorregten,

welke zj op de Rjksdagen deden gelden,

waaruit vervolgens het EngelscheParlement
zich door schulden genoodzaakt, dienst te ontstond. In de pMagna Charta, door Jan
nemen in het leger Van W ashington. Toen Zonder Land in 1215 verleend ,w erd bepaald,
ditterugtrok en hetCongrèsontbonden werd, dat alleen m et goedkeuring van den adel
schreef Paine het blad: DThe crisis (1777- nieuw e belastingen m ogten geheven w orden,
1783)''benevensanderevlugschriften enwerd endatdeaartsbisschoppen,bisschoppen,abten,

secretarisbjhetdepartementvan Buitenland- graven en aanzienljke baronnen door brieven
sche Zaken,doch moestwegens schennis van
ambtsgeheimen in 1779 die betrekking nederleggen. Nu 'verd hj leeraaraan de universiteit te Philadelphia, terwjlhj hetaanbod

des Konings en de overige vazallen door

ambtenaren t0t bjwoning Van het Parlement

moesten uitgenoodigd worden.Uit deze laatsten ontstond later hetLager Huis en uitde
eener geldeljke ondersteuning van de zjde eersten het Hooger Huis. Voor 'toverige gevan het Fransche en Spaansche H0fvan de nieten de Engelsche peers, de erfeljke leden
hand wees. Daarna vergezelde hj kolonel van het H ooger Huis, w elke w aardigheid
Lawrenee naarFrankrjk en vestigdezich na echter o0k door de Kroon kan worden ver-

zjn terugkeerop zjnelanden,hem doorhet leend, onderscheidene belangrjke voorregCongrès geschonken. In 1786 begafhj zich ten.- In Frankrjk voerden in de middennaa' Europa, om er aan zjne hervormi
ngs- eeuwen twaalf aanzienljken des Rjks den
beginselen ingang te verschaFen, bezocht naam van pair deFrance,nameljk de herFrankrjk en woondevervolgenste Londen, togen van Bourgondië,Aquitanië en Normanwaar hj zjn beroemd geschrift:rRightsof die-,de graven van Vlaanderen,Toulouse en
man (1790,2 dlnl''in hetlichtdeed verschj- Champagne en 6 geesteljke heeren.Zj droenen.Meer dan 11/u millioen exemplaren van gen bj de krooning deteekenen derKoninkdat werk werden verspreid,maar hjhaalde ljke waardigheid,en hadden ten allen tjde
zich daardoor den haat der Engelsche aristo- toegang t0t den Koning, alsmede zitting en
cratie op den hals, zoodat hj naar Parjs stem in het Parlementen in hetKoninkljk
vertrok, waar hj genaturaliseerd werd en geregtshof te Parjs,- heteenige,waaraan
zich weldra t0t lid der Nationale Conventie zj zelven onderworpen waren. Later werd
gekozen zag.Hier behoorde hj t0t de leiders het aantal pairs aanmerkeljk vergroot door
derBergpartjen gafereen blad in hetlicht toekenniny der waardigheid van pair, waaronder den naam van Aeltille .lhc/ztlfdlef.Daar m ede de tltelvan hertog verbonden was,aan
hj vöör de verbanning van Lodewqk X FT prinsen van den bloede en andereaanzienljstemde,deed Robespierre hem in 1793 uit de ken desRjks.Destorm van 1789vernietigde
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de waardigheid van pair,en de pogingen der emancipatie der Israëlieten. Niettemin aanRestauratie om eene pairskamer te scheppen, vaardde hj in 1858 in hetconservatievemiw elke op die van Engeland geleek, droegen nistérie Derby de portefeuille der Admiraliteit
weinigvrucht.W é1werd doorde CharteC0n- en maakte zich jegens de marine z00 ver-

stitutlonelle van 4 Junj 1814 eenepairska- diensteljk,dathj bj zjn aftredenhetgrootmer ingesteld,die tevens eene regtbank voor kruis der Bath-orde ontving. In het derde
rninisters en staatsmisdadigers z0u wezen, ministérieDerby(1866)werdhjwederminister
maarzj hadgeen invloed,dewjlde Koning van Marine en daarna van Oorlog,bekleedde
eene verbazende menigte dienstwillige pairs deze betrekking t0t in December 1868, en
benoemde, zoodat deze waardigheid weinig W aS daarna weder werkzaam als lid van het
aanspraak korl maken op hooge waardéring. Parlement.

De Februarj-omwenteling van 1848 verving

Palacky (Franz),een verdiensteljk B0-

frew ,aan debevaarbareCart,4Ned.mjlvan
de plaats, waar zj zich metde Clyde vereenigt en 10 Ned.mjlten westen van Glasg0w gelegen.Met laatstgenoemde stadiszj

zoodathj gelegenheid had,om in verschlllende archieven talrjke stukken na te snuie-

de Kamer der Pairs door een Senaat. In heemsch gesehiedkundige, geboren den 14den
Duitschland worden de leden van hetHeeren- Junj 1798 te Hodslawitz in Moravië, onthuis en in 0ns Vaderland de leden derEerste ving zjneopleiding te Preszburg enteW eeKamer wel eens met den naam van gpairs'' nen, trad reeds vroeg a1
s schrjver 0y en
onderscheidde zich dooruitgebreide kennlsen
besteypeld.
e
e
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n
1823 benoemde de
Palsley is de naam eener aanzienljke
fabriekstad in het Schotsche graafschap Ren- graafrpp.Sternber.qhemt0tarchi
varistePraaq,
1en,die betrekking hebben op de geschiedenis

van Bohemen.In 1828werdhjredadeurvan
door een kanaal en een spoorweg verbonden. het rzeitschriftdesNationalm useum s'',waarin
Zj is eene deroudste steden van Schotland, hj een aantalmerkwaardigeopstellenleverde.
maar ontwikkelde zich eerst als fabriekstad ln 1839 zaghjzich benoemdt0thistori
oqraaf
in hetlaatst der voorgaande eeuw.Men vindt van Bohemen en schreet'eene pGeschlchte

er30kerken,eengeregtshofjeeneLatjnsche Böhmens (dl 1- 5,1836- 1867)'',welke op
school,talrjkeinstellingenvan weldadigheid, kosten des lands werd uitgegeven.Zjn g0vele fabrieken van geweven stoffen enz.,be- sehrift had echter vooral van Duitsche genevenS om streeks 50000 inw oners.
schiedschxtjvers geweldige aanvallen door te
Paixhans (Henri Joseph), een Pransch staan.In 1848woondehjhetVöôr-parlement
genie-oëcier, geboren te Metz den 22sten Ja- te Frankfort bj, maar verklaarde er zich
nuarj 1783,bezochtdepolytechnischeschool, tegen, dat o0k Bohemen in het Parlement

zag zich geplaatstbj demarine.artillerie en z0u vertegenwoordigd worden.Voortswashj

klom op t0t den rang van generaal.. Hj heeft 1id van den Boheemschen gouvernementsraad,
zich bekend gemaaktdooronderscheidene ge- een der leiders van het Slawische Congrès,
schriften, zooals: rconsidérations sur l'artil- en eindeljk hethoofdvandeSlawischepartj

lerie des ylaces etc.(1815)'', - rNouvelle
force maritlme (1821)'',- pForceetfaiblesse
delaFrance(18304''
,- en nconstitutionmiliKire de la Franc'
e(1849)'',alsmede doorde

op den Rjksdag te Kremsier.In 1861 zag
hj zich benoemd t0t 1id van het Huis der
Heeren, en vooral sedert 1863 was hj de
leidervan de Tszechisch-foederalistischepartj
uitvinding der Paixhanskanonnen, bestemd op den Boheemschen Landdag.Hj bestreed
voor bommen en granaten Zj zjn van groot deOostenrjkscheConstitutiemetzooveeljver,
kaliber en hebben eene kegelvorm ige kamer. dat hj, schoon een Protestant,zich daarbj
Thans echter hebben zj plaats gemaakt voor aan de zjde schaarde van de Ultramontanen
getrokken geschut. P aiœltans overleed den en Feodalen. O0k nam hjin 1867 deelaan
zosten Augustus 1854.
het Slawencongrès te Moskou,en overleedte
Pakington (Joh Somerset),eenEngelsch Praagden26stenMei1876.Va'nzjnegeschriften
staatsman,geboren den Qosten Februarj 1799 vermelden wj uog: psviirdigung der alten
op Powick Courtin hetgraafschapW orcester, böhmischenGeschichtschreiber(1830;2dedruk,
een zoon van W illiam Afztst
sdlf, studeerde te (18G9)'
'- r'
Dobrowski'sLeben undpelehrtes
Oxford,erfde in 1830 deaanzienljkegoederen W irken (1833)''
,- rLiterarische Relse nach
It
al
i
en
i
m
Jahr
1837 zur Aufzuchung v0n
v>n zjn o0m van moederszjde,sirJohnPak'
%ngton, en aanvaardde diens naam.In 1837 Quellen der böhmischen und mëhrischen Gewerd hj 1id van het Parlement,voegdeer schichte (1838)', pueber Formelbiicher,
zieh bj de Tories en werd een trouw aan- zun:chst in Bezug aufböhmische Geschichte
hanger van Peel, die hem tot baronet be- (1848- 1847)''
, - rDocumenta magistriJ0noemde.Hjverlietdezjdevandienminister, hannis Hus vitam, dodrinam , causam etc.
toen deze zich schaarde bj deafschaFersder illustrantia (1869)'9, - en rzurböhmischen
graanwetten, en streed met Bentinek en Dis- Geschi
chtjghreibung (1871)''.
reliin de voorste gelederen derprotectionisPaladun,vanhetmiddeneeuwsch-Latjnsch
ten.Toen deze in 1852 aan hetroerkwamen, woord palatinns,noemdemenweleerdeedelenj

werd Pakingtonbelastmetdeyortefeuillevan dieindenvorsteljken burgt(palatium)hunne
Kolnniën. Zondra het ministêne koxtdaarna verbljfplaats hielden,zooals de ridders van

aftrad,kwam Pakington allengst0tvrjzinnige de tafelronde en de ridders van den stoetvan
beginselen;hj jverdevoordeverbetering van Karelde Groote.
het volksonderwjs en in 1857 zelfs voor de
Paladine (Baptisted'Aurellede),eenver-
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diensteljk Franschgeneraal,geboren den gden het g0Zag in handen kreeg, en de laatste
Januarj1804teMalézieuxinhetdepartement Keizer van dit Huis, Constantinu xzz werd
Lozère, bezocht de militaire school te Saint ill 1543 bj de verovering van dehoo
kstad
Cyr, trad in 1824 in diensten was in 1841 door de Turken gedood. D00r den uitersten

eerstkapitein.Toen trok hj naarAlgérië en wi1van markgraafJoltan :J4 M ontferrat,die

klom spoedig op t0t den rang van luitenant- in 1305 kinderloos overleed,was dienszuster
kolonel.In 1849 nam bi
J
-deelaan deexpeditie Jol
antl
te (bj de Grieken Irene)j de gemalin
naarRome,en tjdensdenstaatsstreek(185t) van keizer Androniœts T,met hare zonen t0t
washjkommandantvaneenregimentzouaven erfgename benoemd van het graafschap Montin Algérië.Hj proclameerdealdaarhetKei- ferratj zoodat vervolgens een tak der Palaezerrjk en werdbrigade-generaal.In Januarj ologen aldaar heerschappj voerde. Theodoor
1869ontvinghjpensioen,benevenshetgroot- Ot?-0Cdzlvd,tweede zoon van Jolanthe,was de
erste dermarkgraven van Montferrat uitdat
kruisvanhetLegioenvanEer,Nadeovegave e
van Sédan in 1870 trad hj wederin dlenst geslacht, hetwelk er in 1533 uitstierf met
en &verd aan het hoofd geplaatst van het Jokan Georg z
glt
uficcl. Een derde tak der

Loire-leger.Hj moestditevenweln0g organiséren,doch hadweldra 150000man bjée'n,
waarmede hj den 9den November 1870 bj
Coulmiers den Bejerschen generaal von der
Tannaan hetwjken bragt.Dezeeerstezegepraalder Franschen baarde groote vretlgdein
het land, doch kortdaarna leedhj bjherhaling eenebloedigenederlaag,zoodathjhet
opperbevel moest nederleggen.In 1871 werd

Palaeoloyen voerdeheerschappj in Morea van

1380t0t1460.NadeveroveringvandenPeloponnestls door de Turken namen de Palaeologen
de vlugt naar Italië, en een neef van Conas,
utantl
jn XII,nameljk Andrêas Palaeôlog'
stond aan Karel VIII van Frankrjk zjne

regten afop hetByzantjnscherjk.InFrankrjk en elders bevinden zich thansn0g nakomelingen van hetgeslacht der a/alaeologen.
Palaeontologie (De) of de leer van de
versteeningen ofpetrefacten, zoodat zj o0k
welpetrefadenknnde genoemd wordt, is een
zeerbelangrjketak deraardkunde(geologie),
daar degrootste afdeeling der gesteenten,nameljk diederlaagsgewjsgolegene,vermengd
ismetoverbljfselenvanbewerktuigdewezens,
welkeden naam van fossielen dragen.Depa-

hj afgevaardigd naar de NationaleVergaderingenin MaartvandatjaarbenoemdeTkiers
hem t0topperbevelhebber der Nationale garde
teParjs.Wegensgebrekaanenergietegenover
de communards werd hj 0ok van deze betrekking ontheven, aanvaardde in 1875 het
lidmaatschap van den Senaat,waarhj t0tde
regter zjde behoorde,en overleed den l7den
Maart1877.Hj schreef:gLa premièrearmée laeontologiebeschouwtdezeuittweeërlei004punt: vooreerst met betrekking tot de geleldela Loire(1872)''.
Palaeographie noemt men de kennis deljke opvolging der verschillende vormen
van de verschillende schriftsoortenderoudheid van planten en dieren en t0tde geljktjdig
en der middeneeuwen, w elke 0ns in staat voorkomende groepen, t0t de ioxa en fauna

stelt, de handschriften en andere geschrevene

overbljfselen van vroegere eeuwen te ontcjferen.Zjwjsttevensaan,welkeveranderingen
deverschillende schrjfteekensin denl00p del'
tjden hebben ondergaan. Voorheen was zj
vereenigd m:tde diplomatiek ofde kennisvan
oude eharters en met de epigrapM ek Ot'de
kennis van opschriften. Beide echter hebben

zieh van de palaeograghie gesc,
heiden. '
rer
verklaring van de Grleksche handschritten
hebben vooral Montfaucon in zjne PalaeographiaGraeca(1708)''enBastinzjnepcommentatio palaeographica (1811)'' veel voortreFeljksgeleverd,docheerstindenJongsten
tjd heeftmendezewetenschap naareisch beoefend. Dit is vooral geschied door Kopp in
zjne ppalaeographia critica (1817- 1829, 4
dln)'',endoorCltampollion-FQeaeinzjnenpaléographie universelle (met Silrestre de St
zcy,
1839-1841)''.Belangrjk zjnvoorts:rschritltafeln zur Geschichte der griechischen Schrift
(1876)'' van Wattenbaa , en pSchrifttafeln
(1876)''van < Arndt.

der afzonderljke lagen. Tot onderscheiding
van laatstgenoemden worden dan talrjkvoorkomende en gemakkeljk herkenbare soorten
vastgesteld als gidsversteeningen, doch het
hoofdkenmerk is in het geheel der vormen
gelegen.D e ollderstelling,dat in elke hoofd-

afdeeling der laagsgewjsgelegenegesteenten

eigenaardige versteeningen worden aangetroffen, welke m en in eene voorgaande en v01gende vruchteloos zoekt,is door de ervaring

verworpen.Menvindtdaarentegengeleideljke

overgangen,vervormingen en ontwlkkelingen,
welke het stelselvan Darwin nietweinig 0ndersteunen.De afdeelingen der flora en fàuna
komen overeen metdeversehillendevormingen.
Men geeftaan de oudste bezonkenevormingen

metoverbljfselen van dieren,naarde hoofd-

groep der daari
n aanwezige versteeninçen,
den naam van het tjdperk der trilob%eten
(drielobbers),00k we1hetSilurischegeheeten.

Daaroy volgt dat der pantservisschen ofhet
Devonlsche,- daarnaindesteenkolenvorming
dat der bedekt-bloejende vaatplanten. Ten
Blotte heeft men in deze palaeontologische

Palaeologen is de naam derVorstenvan
de laatste dynastie,welke heerschappdvoerde groep hettjdperk der glansschubbigen.In de
nver het Byzantl
jnsche A'
i
/k (zie aldaar).De secundaire afdeeling heeft men het trias a1s
stichter van dit vorstenhuis was M ia aëlPa- het tjdperk der gepantserde amphibiën,I-JIOOCI:, die in 1259 na den valvan keizer deJuravorming alshettjdperk derammonie-

Tkeodoor 11 Zcdccrid te Nicaea den troonbe- ten,belemnieten, visch- en vliegende hageklom en in 1261 na de vernietiging van het dissen,- hetkrjta1shettjdperkderrudisLatjnsche keizerschap 00k te Constantinopel tenschelpenenammonietvormen.Indetertiaire
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gesteenten (hettjdperk der zoogdieren)heeft
men de oudere afdeeling of die derpalaeotheriën en de Jongere ofdie der mastodonten
(tepeltandigen).Het quaternaire tjdperk eindeljk isdatdermenschen,hetwelk men verdeelt in dat deroudste menscheljkewezens
met den mammouth,en in hethedendaagsche
tjdperk.In de tweede plaaty beschouwtde
palaeontologie onze aardkorst t
lit een dier-en
plantkundig oogpunt.Zj wordtdan o0k verdeeld,naargelang dernatuurrjken,waartoe
de versteeningen behooren,inpalaeopl
tytologie

(leer der fossiele planten) en palaeozoöloyie
(leer der uitgestorvene dieren), van welke
zich in denJongsten tjd depalaeanthropologie
(de leer van den fossielen mensch)heeftafgescheiden.De planten komen achtervolgens
vooralscelplanten (wieren,mossen),bedektbloejende vaatplanten,naaktzadigen (kegeldragenden,cycadeën),één-en tweezaadlobbigen.Toch is men over het eerste optreden
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In vroegeren tjd hield men de fossielen

voor spelingen der natuur, voor produden
der scheppende krachtin steen.Datgevoelen

verdween voordebeweringen vau lwfon en
D*@nnaews en vooral voor die van O.rïe in
Zpne XOssementsfossiles''.Na dien tjd hebben vele natuurkundige zich met de palaeontologiebezig gehouden,zooals:Lamarck,t)0>

zlc/z,d'Orbkgny,dçld,
dz,Oœen,Bronyniart,

Göppert, Oswald eeer, enz. T0t de beste
hulpmiddelen voordiestudiebehoortvoorzeker
de rpalaeontologie'' van Zittel en Roltimper,
uitgegeven in 1876.
Palaeotherium is de naam van een uitgestorven geslacht van zoogdieren uit de familie der Palaeotherina en uit de orde der

Ongepaardteenigen (Perissodactyla), zoowat
hetmidden houdend tusschen den tapir en de
eenhoevigen. Het werd,evenals hetgeslacht
Anoploterium , door C'
urLer uit verstrooide

overbljfselen van het geraamte,welke men

van laatstgenoemde twee hoofdgroçpen in het vond in het gipsvan Montmartre,in verschil-

onzekere, daar volgens velen de e'enzaadlob- lende soorten gerestaureerd.T0tdeze behoort
bigen eerst in het tertiaire tjdperk worden P.vlgzlv- C%r.,meteenehoogtevan 1t0t1,25
d.e1.De maaltanden van deze dieren,ten
geplaatst,terwjl de tweezaadlobbigen reeds Ne
ln menigte in hetkrjtworden gevonden.De getale van 7 in de onder-en evenzooveelin de
naaktzadigen behooren meestalte htlisin het bovenkaak,geljkenopdievandenrhinôceros;
oude
rendse
ecv
undai
raentge
bl
oeje
aatpl
enst
vee
innt
dte, en de bedekt- daarbj bezaten zj zoowelonderalsboven 6
m en in de eigen- snjtanden en langejpuntige,maarnietbuiten
ljke steenkolen en voeren schier de alleen- den mond uitstekende hoektanden.Volgensde

heerschappj illn0g ouderelagen.De voornaamste groepen van hetdierenrjk,zooals:
afgietseldiertjesenforaminiféren,coelenteraten
(bjv.polypen en sponsen),wormen,stekelhuidigen en hoogerbewerktuigdestraaldieren,
gelede dierenengewerveldedieren,zjnreeds
vroeg vertegenwoordigd en ontwikkelen zich
trapsgewjs.Hoogstmerkwaardigisinzonder-

vorming der neusbeenderen hadden zj een
beweegbaren snuit,evenals de tapir,opwien

zj 00k in ligchaamsbouw geleken,doch zj
bezaten drieteenige voeten.Men vindt hunne
overbljfselep in hetouderetertiairegesteente.
Palaestlna is de Romeinsche naam voor
het Hebreeuwsche Peles
jet,
. hj beteekende
oorspronkeltjk slechtshetkustgewestderPhiheid de ontwikkeling dergewervelde dieren; l
istjnen ten zuiden van Joppe (JaFa)ofPhimen vindt reeds visschen in de Silurische listaea. Grieksche en Romeinsche schrjvers
gesteenten, amphibiën (Labyrinthodonten) in geven echter den naam van Palaestina aan
de steenkolen,kruipende dieren in bettrias, het geheele land der lsraëlieten van Dan in
zoogdieren in de bovenste afdeeling van het het noorden t0t Berseba in het zuiden, en

trias en vogels in dejuravorming.Opmerkeljk hun voorbeeld isnagevolgd,hoewelde Bjbel
is voortshetuitsterven vanafdeelingen,welke daarvoor verschillene andere uitdrukkingen
zich te voren zeergunstighaddenontwikkeld, bezigt, zooals land der eeàrc/l, land ran

?
z:l (na de Ballingschap),land van
bjv. van velehagedissen en van onderschei- lsraël,J'
dene ongewerveldedieren,zooalsammonieten, z7àJ,
p'
pl,lteil%
Lq lcx#,beloofde land enz.Den
belemnieten en trilobieten.
De studie der palaeontologie is steeds op
het nu uwst verbonden geweest met die der
aardkunde,maar heeft zich tevensuitgestrekt
t0tdie derplant-en dierkunde en dezetehulp

naam van Kanaön gafmen aan het land ten
westen van de Jordaan; in meer beperkten
zin w as dit Philistaea m et de m eer noordwaarts gelegene Phoenicische kusten.Laatstgenoem de tw ee gewesten behoorden echter

geroepenbjderangschikkingdervoorwerpen.
Veelvroeger00k dan demineralogie enpetrograpbie,heeft zj den microscoop gebezigd,
om hareleeropwetenschappeljkegrondslagen
te bouwen.Terwjlmen zicb in den aanvang
dezereeuw tevreden steldemetbjeenwoord,
dat na eene gebrekkige waarneming van het
fossiel zjn aard aanduidde, het aanhangssl
Ites of litltss (van het grieksche woord Jt$0'ç
of deen) te voegen,zoodatmen fossiele bla-

slechts tjdeljk t0tPalaestina,daarde westeljkegrensljnvan ditlaatstelangsden voet
derheuvelreeksloopt.Denoordeljkegrensljn
1ag bj Rama (Rame)en Dan (Te11elKadi),
aan den voetyan den Hermon,deoosteljke
tusschen 35050' en 36028/ 0.L. van Green-

wich,endezuideljkeonyeveerop31015'N,B.
bj hethedendaagsche Blr esSsba en in het
oosteljke Jordaanland op 31030'bj de rivier
Arnon (Wadi Modslib).De oppervlaktevan
deren pkyllites, fossiel hout li
gnites, fossiele Palaestina besloeg alzootusschen450en500 D
inseden entomolithu.
genz.noemde,zjn thans geogr.mjllnaauwkeurigebepalingisbj eene

al die fossiele soorten stelselmatig in de rj gedurige verandering zjnergrenzen nietm0der thans n0g levende planten en dieren op- geljk.
genomen.
M .

Dit gebied kan men splitsen in 4 door de
30
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natutlrgescheidenedeelen,nameljk:devlakte salem.VermaardisdeDsjebelKarantel(Quaaan de zee, het W est-lordaansche hoogland, rantana) boven Jericho,loodregt terhoogte
de valleivan de Jordaan en hetOost-lordaan- van 300 Ned.eluithetJordaandalverrjzend

sche hoogland. De kustvlakte heeft van het en meteen aantalkluizenaarsgrottenvoorzien.
voorgebergte Carmeltennoordent0taanGerar Volgens de legende vertoefde Jegws aldaar 40

(Oem Dsjerar)in hetzuiden eene lengte van dagen vôörhetaanvaarden van zjn leeraârs118 en eene gemiddelde breedte van 15 Ned. ambt. Deze berg behoort reeds tot het gemjl.De oever zelf is vlak en zandigjmet bergte van Ephraïm ? dat al het land van
duinen bezet en van goede landingsplaatsen Kirjath Jearim (KariètelEnab)enJerusalem
verstoken. Eerst ten noorden van Caesarea t0t aan den berg Carmel en de vlakte Jesreel
(Kaisariéh)nadert het gebergtehieren daar bedekt.Dit landschap is vrj vruchtbaar en
t0t de zee, en aan de kust van Phoenicië 00k thans goed bebouwd en bevat Samaria
verhelen zich in denregelsteilerotsgevaarten. en eenige kleine vlakten.Naar dezjdevan
Dekustvan Philistaeaschjnttevenslangza- de Jordaan zjn erde bergwanden woesten
merhand terjzen.Die kustvlakte,heteigen- kaal! en verschillende bergtoppen verheâbn
ljkeKanaxn,bestaatvooralin denoordeljke er zlch t0t hoogten van 200 tot924 Ned.el.
helft uiteen zeer vruchtbaren alluviaalgrond, Op het gebergte van Ephraïm volgen ten
w=r in de dagen der Oudheid de meeste en noorden het gebergte van Gilboa (Dslebel
Mnzienljkste steden van Palaestina zich ver- Foakoea) en het Carmelgebergte, welke de
hieven.Hare zuideljkehelft droeg den naam vlakte Jesreel omsluiten en de grenzen vorVan Sephela en de noordeljkedien van Saron. men tusschen Samaria en Galilaea.De berg
De grensljn dier beide helften 1ag ongeveer Carmel(DsjebelMarElias)ismild besproeid
bj Joppeop 32ON.B.Op dezein hetnoor- en begroeid, 570 Ned.el hoog, omstreeks
den door den Carmelbegrensde vlakte,wier 52 Ned.mjl lang en aan de zeezjde zeer
oosteljk gedeelte zich aan den voetvan het steil.DevlakteJesreel(Esdrelon,thansMerdsl
hoogland 50- 80 Ned.elbovendeoppervlakte ibn Amir)strekt zich uitvan hetzuidoosten
der zee verheft,volgtverder naar hetoosten naar hetnoordwesten.Debeek Kison (Nahr
een terrasgewjs gelegen,heuvelachtig land- el Moekatta)kronkelterdoorheen,en zj is
schap van dergeljkebreedtealsbovengemelde in onze dagen hier en daar moerassig,maar
kustvlakte,doch 200- 500 Ned.elboven den tevens zeer vruchtbaar.T0tvöörkorten tjd
zeespiegel, alsmede het W est-lordaansche was zj wegens deinvallen derroofzuchtige
hoogland, gelegen ter hoogte van 600- 900 Bedoeïenen onveilig,doch bevindt zich thans
Ned.elboven de zee.Oorspronkeljk ztjn de in gunstiger toestand.Aan de oostzjde staat
W est- en Oost-lordaansche hoogvlakten ver- zj d00r een dwarsdalin verbinding methet
eenigd geweegt, doch later, in het tertiaire dal van de Jordaan. Ten noorden van die
tjdperk doordeJordaankloofgescheiden.Men vlakte verheftzichdeuitgestrekte,vruchtbare
vindteroorspronkeljkegesteentetikgranieten bergstreek van Galilaea, die in het zuiden

gneis) aan de beide oevers van deRoode Zee een aantalvlakten telt,terwtllzjinhetnooren ten zuiden van den Sinaï, noordwaarts den grenstaan den Libanon.Op den Kleinen
zich uitstrekkend in denabjheidvan deDoode Hermon volgen ten noorden de kegelvormige
Zee. Daarop volgt eene harde,donkerbruine Tabor en de bergen van Nazareth, ten noorzandsteensoort, daarop kalksteent de aan- den aansluitend aan de vruchtbare vlakte van

zienljkste massa vormend van den Libanon Zebulon (Battaoef), daarna de bergen aan
en Hermon, van reeds gemelde hoogvlakten hetmeerTiberias,terwjlvoortshetgebergte
enz-, voorts: aardachtig krjt,vaak met naar de rivier Lita begintte dalen.
vuursteen, krjtmergel,krtjtkalk enz.Num- Het derde hoofddeel van Palaestina is het

m ulietenkalk, tot het onderste gedeelte der Da1 der Jordaan,thans elGhorgenaamd.Dit
tertiaire vorm ing gerekend, komt er slechts is over het geheel efen en aan de monden
hier en daar voor, en de vlakten behooren der grootste zjrivieren,alsmede aan hetmeer

er t0t de quaternaire vorming,terwjlmen Gennezarethen vooralbjJerichozeervruchtvulcanische gesteenten aantreft in het noor- baar,doch weinig bebouwd.DeJordaanzelve
de eenige belangrjke rivier van Palaestina,
deljk gedeelte.
DeW est-lordaansche hoogvlakte heeftnaar
het westen en oosten steile wanden,en dit
bevorderde de afzondering van het Israëlietische volk. O0k in het algemeen was dit
land van andere landen gescheiden, in het
westen door de zee,in het noorden door den
Libanon en Anti-Libanon en in hetzuiden en

ontspringt op de helling van den Hermon,
loopt vervolgens met een sterk verval van
wateren metonderscheidene watervallendoor

een naauw en rotsachtip dalterlengtevan

17 Ned.mjlen stortzlch daarna uitin het
meer van Gennezareth, 19 Ned. el beneden
den waterspiegel der Middellandsche Zee ge-

oosten doorwoestjnen.HetgebergtevanJuda legen.Daarop komtzj in de dalklopfGhor,
bereikt ten oosten van Hebron eene hoogte welke 7- 16 Ned. mjl breed en 110 Ned.
van 963,teJerusalem eene van 760 en inden mjllang is en heefter een sterk kronkelenOljfberg eene van 806 Ned.el.De groote den l00plterwjlde oeversmetwelig boomweg,over deze hoogvlakte van Hebron over gewas zkn begroeid. Hoewelhaar oorsprong
Jerusalem naarSichem loopende,bljftsteeds zich 83 Ned. el boven den waterspiegel der
in de nabjheid van de waterscheiding. T0t zee verheft,daalthaar mond bj deDoode

de vruchtbare landen behoort aldaar alleen Zee 394 Ned.el daar beneden. De gebergten
het dal D phaïm, ten zuidwesten van Jeru- van het Oost-lordunsche land, onder den
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naam van Gilead bekend,verhelen zich steil naar hetgebergte begeeft. Ilet ooft kosatt0t
uit de Doode Zee en denGhor,om oostwaarts rjpheid,de beken droogen uit en de grond
langzamerhand in hetsteppenlandende woes- Nvordt z00 hard als een steen.In de laag getenj van Noord-Arabiëaftedalen.Dâârvindt legenestrekenooqstmen hetgraanreedstegen
men den bergNebo(845Ned.elh00g),Hesbon heteindevan Melen ophoogergelegenakkers

(900 Ned.elh00g),Mizpa(1058 Ned.elhoog) in deeerstehelftvanJunjjzoodattegenPink-

enz.,- voortsten noordenvanderivierJabbok

steren het oogstfeestkan gevierd worden.ln

het eigenljke gebergte van Gilead,en n0g het laatst v3n October vertoonen zich eerst
verder noordwaarts het vulcanisch landschap Ai
ede
r Tevol
n,
vol
gd
door
bt
l
jen
n ke
vro
egge
er
ege
ns,
4iaae
reni
nage
hetonweêrsGolan of Dsjolanj in den Tell Aboe Nida
ploegen
zich verhelend t0t 1210 Ned.el.In hetalge- en zaajen eenaanvangneemt.Deregen,door
meen ishetOpsteljkJordaangewestinonzen heldere dagen nu en dan afgewisseld,wordt
tjd beterbesproeiden bebouwddanhetW es- overvloediger, en in den aanvang van DeteljkJordaanland,terwjlheternietontbreekt cember verliezen de boomen hunne bladeren.
aan vruchtbare vlakten.De woestjnen van Laatstgenoemde m aand is gewoonljk stormhetOude Testamentzjneigenljk steppenlan- achtiqjregenachtig en mistig,en reedstegen
den, die 00k thansn0g deswintersdoorzwer- het elndevan hetJaarvaltersneeuw op de
vende horden worden bezocht.
bergen.De maanden Januarj en,Februarj
Het onderscheid tusschen den natuurljken zjn koud en vormen den eigenljken winter;
rjkdom van het hedendaarsche en dien van zj brengen sneeuw,dieechteralleen op de
het aloude Palaestina is nlet z00 groot a1s bergen langer dan een etmaalbljftliggen,
velen denken.Eensdeelszjn in denBjbelde en een kortstondig jsvlies op de wateren.
schilderingen van hetland,overvloejendevan Tegen hetbegin van Maartworden de velden
melk en honig, door de oostersche fantasie
gekleurd; anderdeels is Palaestina, schoon
het weleer een grooter aantal ingezetenen
voedde, 00k thans n0g vruchtbaar en voor

weder groen. Het verschil van temperatuur

isin Palaestinaaanmerkeljk;degemiddelde
JaarljkschewarmtegraadisteJerusalem 1750
C.,terwjlin de dieptevan hetdalderJ0r-

den verbouw van wjn,olie en graan zeer daan de warmte reeds in hetbegin van Mei
geschikt. Er ontbreekt echter een goed be- t0t 50OC.klimt.
stuur ter beveiling van personen en goederen,
Deplantengroeivan hetkustgewestgeljkt
alsmede een voldoend aantalnjvere handen. erin hetalgemeen opdienvanSpanle,Sicilië
Het W est-lordaanland was nooit boschrjk; en Algérië en onderscheidt zich door een
daarom leverden zjnebekenweleernietmeer aantal altjd-groene, smal- en lederbl
adige
waterdan thans.In den regentjd zjn zjge- heestersenrasverwelkendevoorlaarskruiden,
zw ollen,maar droogen reedsin Aprilen Mei bjv.door oleanders,myrten,pjn-en oljfgeheelen aluit,terwjlzj wegensde diepte boomen,scilla's,tulpan,anemonenenôénjarige
harer kloven slechtseene geringe waardeheb- grassen.Ten oosten van den Libanon en van
het gebergte van Juda begintde plantengroei
der Oostersche steppen!welke zich dooreene
menigte soorten, weinlg boomen, maar tal-

ben voor de besproejinq.Naarzeestroomen
erslechtskleine kustrivlertjesterlengtevan
35-45Ned.mjl,en dewerkeljkezjrivieren
van de Jordaan en van de Doode Zee zjp
n0g korter.Langer en aanzienljkerzjn die
van den oosteljken oever.Metbetrekking tot

rjkedoornachtigeheestersonderscheidt,terwjl
hetJordaandaleene metIndischeenNubische
vormen vermaagschapte, subtropisehe iora
bezit,bjv.Acacla Seyal,de papyrt
zsplantbj
het meer Merom , de roos van Jericho enz.
Ceders en clpressen zjn erthanszeldzaam.

hetklimaat onderscheidt men er een naten
een droog saizoen.D e lente duurt ervan het
midden van Maart t0t aan het midden van
M eien is er,wanneerm en regen-ensneeuw- De eik groelt in hetnoorden en oosten van
bujen niet in rekening brengt, het aange- Palaestina en ten zuiden van den Carmel,

naamsteJaargetjde.In Maarten Aprilvallen de terpentjn- en St. Jansbroodboom overal;

er de late regens,onm isbaar voor gras en
graan. Van het begin van M ei tot aan het
einde van October heeft men er schier aanhoudend een wolkeloozen hemel.Tndenzomer

de tamariske en de populier in het benedengedeelte van het Jordaandal.Devoornaam ste

graansoorten zjn er: tarwe,gerst,gierst,
boonen,erwten,linzen,rogge enmaïs;voorts
zietmen n04nevelsopde bergen,maardeze verbouwt men er:anjs, venkel, mosterd,
verdwjnen ln den nazomer geheel en al, hennep, vlas, bloemkool,augurken,ujen,
waarnade dampkring eeneverwonderljkehel- meloenen,artisjokken,enz.,alsmedekatoen.
derheid bezit. Meestal heeftmen erdan des Van ouds waren er moerbeziën-boomen,doch
nachts dauw en 00k weleenegevoeligekoude. Morusalba is er eerstlater overgeplant.Het
De wind waaitergewoonljk uithetnoord- suikerriet en de balsemboom tierden weleer
westen; de oostewind brengt er dorheid,en bj Jeri
cho,- heteerstethansn0g bjJafa
deverzengendezuidewind (khamsin)duurter en Akka.In hetzuiden van Palaestina heett

g
ewoonljk slechts weiniqe dagen.Reeds in mendadelpalmen,enbjdeDoodeZeegroejen
het midden van Mei beglnt hetland wegens

deze in het wild.Talrjk zjn erwjdersde
oljf-en vjgeboomenen dewjngaarden,wier
door kunstmatiqe besproejing kan men dan druiven zeer groot en zoet zjn,doch eerBt
den plantengroeltegen verwelking beveiligen. in den laatsten tjd bereiden DuitschekoloDe zoogenaamde woestjn is deszomersgeheel nisten te Hebron!Bethlehem enz.goede wjngebrek aan regen er doruitte zien,enalleen

dor, zoodat hare zwervende bevolking zich

soorten. De Isradlieten koken er eene zeer
30*
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onsmakeljke soort uit rozjnen.Appel- en
pereboomen zjn er zeldzaam ,en granaatboomen waarschjnljk minderovervloedigdan
weleer.Vermaard zjn in onzen tjddeuitge-

de oudstetjden t0taan hetJaar1866 isbjeengebragt door Titn.
g Tobler in zjne pBibliographia geographica Palaestinae (1867)'',

waarin men een oordeelkundig verslag vindt
strekte boomgaarden van JaFa,waar sina's- van de werken van ongeveer1600 schrjvers.
appelen, citroenen, pelziken,amandels enz. T0tde belangrjkste werken over Palaestina
in grootemenigtegroejen.Deveeteeltiseene behooren: dat van ScAïck,hetwelk vooralop
belangrjkebron vanbestaan voordeinwoners den omtrek van Jerusalem betrekking hçeft.
van Palaestina.00k thans n0g vindt men er
dat van Fraas (rDas Todte Meer'' rn

hlrjke kudden geiten en ychapen en veel XAus dem Orient,1867''),- datvan Gulr%n
pluimgedierte.Hetrqnd dienterheofdzakeljk (pDéscription géographique, historique et
om te ploegen en te dorschen, - in het archéologique, 5 dln, 1868''
),- de reis van
Jordaandal vindtmen den tammen buFel,in 52 Kkepert (1870), met zjne uitstekende
hetOost-lordaanlandenindezuideljkesteppe DNeue Handkarte v0n Palëstina (1875)'',kameelen, en de ezels en muildieren maken die van Luynen (pvoyage d'exploration à la
er meer en meer plaats voor paarden.Intus- MerMorte,1871''),- hetwerkvan Trintram
schen steltmen er de groote witte ezels der (rThelandofMoab.1873''),- datvanlödeker
steppeBteedsophoogem prjs.Zwjnenwerden (rpalëstina und Syrien, 1875''), - en dat
weleer alleen gehouden door de Heidensche van B'
œrton(pTheinnerlifeofSyria,Palestine
bewoners van hetOver-lordaansche.Vermoe- and.the Holy Land,2de druk,1876'
/).Het
4eljk hadmenerinoudentjdgeeneganzen, belangrjkst zjn echter de geschriften van
en hoenderskwamen ereerstna dentjdder hetin 1865 te Londen t0t stand gekomen geBallingschap.Honden en katten leefden erin nootschap t0tonderzoek vanPalaestina vooral
een halfwilden toestand.T0tde wilde dieren die van W ilnon,Andernon, W arren, Conder,

Drake,Palmc enz.Sedert1869ishetpouarterly Statement'' van dit genootschap eene
hoogstbelangrjke bron voor de kennis #an
Palaestina.O0k in Amerika besù:at zulk een
vleermuizen,allerleiknaagdieren,klipdassen, genootschap,terwjl erin 1877 desgeljksin
wilde eenden,patrjzen,wildeduiven,wach- Duitschland een verrezen is.
tels,oojevaars,adelaars,gieren,eenigesoor- De oudste bewoners van Palaestina behonrbehooren er:hyena'
s,sjakals,vossen,dassenj
egels, stekelzwjnen, luiparden,wilde zwjnen,beeren,gazellen en steenbokken,terwjl
de leeuwen er verdwenen zjn, - voorts:

ten van schildpadden,slangen en hagedissen. den t0tde Semietische ofKanasnietischestamOp het meer Gennezareth bloeide weleer de men der Hethieten,een magtig volk, welks
visscherj, en de bjen leveren in Palaestina grondgebied zich van de Jordu n t0t aan de
een overvloed van honig.T0tde plagen des Middellandsche Zee uitstrekte.Het bezat 0mlands behooren aardbevingen, verzengende muurde steden en bloeide d00r landbouw j
oostewinden,hagelslag,wolkbreuken,sprink- handelennjverheid.Zjnevoornaamstegoden

banen en langdurige droogte, terwpl huid- w aren Baal en A starte. De hofstoet der K o-

uitslag vooral bj de geringe, onzindeljke ningen en het leger waren ernaar behooren
volksklasse velen hetleven lastig m aakt.
ingerigt.De Hethieten konden in de14deeeuw
Tegenwogrdig vormt Palaestina het Turk- vö0
'r Chr.2500strjdwagensin hetveld brensche elaleet E1Koeds (Jerusalem),hetwelk gen.Reedsvroeg werden de Kanaënietendoor
00k de slechts tjdeljk onderworpene Belka de Elamieten en Babyloniërsbestreden,enna
in het Over-lordaansche omvat,alsmede ge- het verdrjven der Hyksos yitEgypte n00ddeelten van het ejaleet Damascus.De bevol- zaakten de EgyptischeFarao'sdeKanaënieten
king van hetpaslaliek Jerusalem teltongeveer bj herhaling t0t het betalen van schattingj
250000 zielen,die van de liwa Haoeran,voor zonder evenwel eene duurzame heerschappj
zoover zj tot het oude Palaestina behoort, over hen te erlangen. In de 13de eeuw ont18000,dievanAkka42000,endievanNabulus stondeenebelangrjkeveranderinginPalaestina
110000 zielen, te zamen ongeveer 400000. doordien de Amorieten, na de Moabieten te
Daarentegen meent men,dat de Israëlieten hebben onderworpen,o0k de Hethieten over-

ten getale van 21/: millioen uitEgypte der- wonnen.Laatstgenoemden namen gedeelteljk

waarts trokken,en datditbedrag in dedagen devlugtnaarPhoeniciëen bleven gedeelteljk
der Rigteren verdubbeld was. Velen houden onder de heerschappj der overwinnaars,die
deze cjfers voor overdreven, doch meenen hetgrondgebied in onderscheidene kleine vor-

niettemin,dat erweleeromstreeks11/:mil- stendommen verdeelden. omstreeks hetJaar
lioen ingezetenen gevestigd waren.De bevol- 1250 deden de Israëlieten onder M nvoering
king bestnxt thans uitSyriërs en Arabieren, van Josua een inval in Kanaën!veroverden
voofts uit Grieken, Turken, Israëlieten Jericho en overwonnen de Amorleten in den

e
n Franken.Van deinwonersbeljden 800/0 slag bj Gibeon.Daarop maakten de afzonde Mohammedaansche godsdienst;de overigen

derljke Israëlietische stammen zich meester
zjn Christenen en Israëlieten.Deze laatsten van hethun toegewezen grondgebied.Langen
zjn eehter geene nageblevenen der aloude tjd echter bleven erveleinboorlingen onder
Israëlieten, maar uit Europa derwu rts ge- de heerschappj derIsraëlieten gevestigd.De
trokken.
Philistjnen handhaafden voorts niet alleen
Talrjkereizen naarPalaestinaofhetHeilige hunne onafhankeljkheid, maar veroverden
Land zjninonzeeeuw volbragtenbeschreven. 00k bj deverdeeldheid van hetIsraëlietische
De geheele litteratuur nver Palaestina van rjk een groot gedeelte 4es lands.Eerstten

PALAESTINA- PALAO.

469

tjde van DaGd werd hunnemagtvel
mietigd van een aanzienljk geslacht uit Aragcn,
en de onderwerping van geheelPalaestinaaan werdbrigade-generaalbj deSpaanschegarde
de Israëlieten voltooid. Gedurende de heer- en vergezeide FcdLnand VII in 1808 naar
schappj van deze (zieonderHebraeën)werd Bayonne. Toen de lonrbons hier gedwongen
de indeeling van Palaestina meermalen ver- werden om afstand te doen van den troonj
anderd.Na de Babylonische Ballingschap was keerde Pal
ajbœ naar Spanje terug en werd
van eenafzonderljk grondgebiedvan e1k der na hetuitbarsten van den oorlog tegenFranktwaalfstammen geene sprakemeer,maarmen rjk kapitein-generaalvan Aragon.Nadathj

verdeelde het land tusschen de Jordaan ende hier den inval der Franschen onder maarMiddellandsche zee in drie districten,Jtldaea, schal
k Lefèbrevruchteloos hadzoeken teverSamaria en Galilaea.Judaea,hetzuideljkste hinderen) verdedigde hj Saragossa van 27
en grpotstegedeeltevanhetW est-lordaansche, Julj t0t14 Augustus 1808 tegen den vjand,
tussehen de Middellandsche Zee)denbeneden- werderden20stenDecemberopnieuw belegerd,
l00p van de Jordaan en de Doode Zee,was en moestzichdenzlstenFebruarj1809overge-

bj den aanvanp onzerjaartelling verdeeld in ven.Palafoœ werdinziekeljkentoestandnaar
Noordeljk ofelgenljk Judaeaenin Zuideljk Frankrjkgebragt,waarhjt0taanhetBluiten
of Idumaea. Johannes Ajrclzll.
ç (135-106) van hetverdrag van Valençay (11 December
veroverde dit laatste,dwongdeIdumaeërst0t 1813)krjgsgevangen bleef.Bj hetontbinden
aanneming der W et van M ozes en vereenigde der Cortes den 4denMei1814 verklaardehj
de landen t0t één geheel.Ten tjde van He- zich een voorstander van hetonbeperkte K0-

rodes de Gropf: werd de Idumeesche stam
in geheel Palaestina de heerschende.Peraea
of het overjordaansche was verdeeld in de
provinciën Trachonitis, Ituraea, Gaulonitis,

ningsgezag en werd weder kayitein-generaal
van Aragon.Bj de omwentellng van 1820
verloor hj alzjne waardigheden, bleeft0t
1823 ambteloos en toefde daarna als generaal

Batanaea en eigenljk Peraea.In de4deeeuw te Madrid.NadendoodvanFerdinandschaarde
na Chr. verdeelde men Palaestina benevens jjP
** zich aan de zjde van dejonge Koningin
Steenachtig Arabië in Palaestinaprima (N00r- en van hetEstatutoreal,werd in 1836hertûg
:.
sl,in 1837 1id van de Kamerder
deljk Judaea en Samariametde hoofdstad van &% rl.p.
Cesaraea),Palaestina Seeunda (hetoudeGal- Grandes en kapitein-generaal der garde, en
lilaea metde oeversvan hetmeerGennezareth oyerleed den 16danFebrt
larj 1847.
enmetdehoofdstadScythspolis)enPalaestina
Palais Royal,ziePari
js.

tertia(zuideljk JudaeametSteenachtigArabië

Palam edes, volgens de Grieksche sage

stina aan het Oostersche gedeelte, doch in
636 m u kte kalif Omar zich van Palaestina

heid,wist te ontdekken,datdekrankzinnig-

en metdehoofdstad Petra).Bj de scheuring een zoon van Navplius en Clymene en zich
van hetRomeinscheRjk (395)vervielPalae- onderscheidend door buitengew one schrander-

meester.Slechtsgedurendekortentjd (10991187) werlen debewoners,sedert5 eeuwen
zuchtende onder een schier ondrageljkJuk,
door de Kruisvaarders van de heerschappj
der Ongeloovigen bevrjd.VoortswasPalae-

heidvan Odusseus(Ulysses)slechtseen voorwendsel was, waarna hj zorgde, dat deze
deel nam aan de belegering van Troje.Hj

stond aan het hoofd der voorstanders van den
vrede, Aveshalve Odvseus en Di- edes hem
een brief deden zenden, welke naar hunne
stina, 0ok reeds sedert den aanvang der bewering door Priamus geschreven was en
Kruistogten, het tooneel van een woedenden waaruit bljken moest, dat Palamedes, zich

strjd tt
lsschen de Saracenenen deKruisvaar- in verstandhouding bevond met den vjand.
ders,die het t0tin 1291 vruchteloos poogden Zj zorgdenvoorts,datdezebriefonderschept
teheroveren,alsmedevantalrjkestrooptogten w erd, waarna m en hem steenigde.Laatstgevan Arabische horden,totdat hetin 1517 ten
I in handen vielvan
tjde van sultan
de Osmaansche Turken.In 1799 drong Napol6on I in Palaestina door, m aar aanvaardde

#n terugtogt nadat hj Ptolemaïs (St.Jean

noemde wordt ook gehouden voor den uitvindervan den vuurtoren,van hetschaakspel,
van de dobbelsteenen,van dewerpschjfenz.
Op de kustvan Klein-Azië,tegenoverLesbos,
bevonden zich in ouden tjd een tempeleneen

d'Acre) te vergeefs belegerd had.Het lot van standbeeld,aan hem gewjd.
Palaestina scheen gunstiger keer te nemen,
Palanpoer,een gewestinhetBritsch-lnditoen IbraMm-paql'a het in 1832 veroverde en
M 6h6m6d-Alihet metEgyptevereenigde.Doch
o0k onder hetnieuwe bestuur bleven de verdrukkingen aanhouden,hoewel de algemeene

yche presidentschap Bombay,grenstinhetwes-

ten aan Ran-Moor,in hetnoordenaanRadslpoetana, bestaat uit e1f vereenigde vazallenstaten en teltop 284 D geogr.mjlruim 1/a
vrjheid toenam ,zoodat landbouw en njver- millioen inwoners. De stad van dien naam
beiderzichvoorspoedigerkondenontwikkelen. telt erbjna 20000.
Sedert het verdrjven der Egyptenaren uit Palao-ofPelew-ellanden (De)vormeneene
Syrië en Palaestina in 1841 isechterdeTurk- Australische eilandengroep ten oosten van
sche heerschappj teruggekeerd.Het voorne- Mindanao.Zj worden gewoonljk t0tde wesmen, om het land w eder door nakomelingen teljke afdeeling der Carolina-eilanden gere-

van Abraltam te bevolken, wordtdoor haar kend en bestaan uit26 heuvelathtige,meesàl
niet bevorderd en de pogingen der Christenen smalle2 door koraalrifen omgevene en zeer
om er volkplantingen te stichten evenm in.
boschrjke eilanden, met eene gezamenljke
Palafox y M elzi (D0n José de),hertog oppervlakte van 16,
3 D geogr.mjl.Hetkliex D- agonnajin 1780 geboren en de telg m aat is er gezond, de bodem vruchtbaar en
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mild besproeid. Men heeft er geene rivieren, Cristocrocifsso'
'
,datin onderscheidenetalrn
maar vele beken en bronnen.Er groejen overgezet, maar in 1549 door de Inquisitle
k001- en kokospalmen, broodvruchtboomen, verboden is.VôprweinigeJaren werdhette
arecanoten, bamboes, katappanoten, suiker- Cambridge teruggevonden en vervolgens door
riet, pisang, yams enz. T0t de viervoetige Babinvqton alsmede door Tockendor
j uitgege-

dierenbehooreneroorspronkeljk alleenratten ven.Het schjntvervurdigd te wezen door
en vampyrs; runderen, schapen, geiten en den Benedictjnermonnik BenedettouitPadua.
zwjnen werden er uit Europa overgebragt. Palem bang,eenvoormaligkoningrjk in
Men heeft er een overvloed van schildpadden, het oosteljk gedeelte van het eiland Suen de zee levert er veelvisch en tripang. matra, behoorde weleer t0t de magtigste 0nHet grootste eiland is Babeldzoeap met8000 afhankeljke Staten aldur.In 1821 echter
inwoners op 12 D geogr.mjl.Het aantal geraakte de Sultan in twistmetde Nederlaninwoners van alde Palao-eilanden wordtge- ders, die hem na eene langdurige worsteling
schat op 10000;het zjn donkerkoperkleu- overwonnen en zjn landmeteenigeaangrenrige Malejers van meer dan middelmatige zende gewesten in eene Nederlandsche resilengte,metlang zwarthaar.Demannen gaan dentie herschiepen.Dezeteltop2912 D geogr.
ergeheelnaakt,en de vrouwendragenkleine, mjlruim 1/:millioeninwoners,bestaandeuit
om deheupengebondenescllortlesvankokos- Malejers,Arabieren,Javanen,Chinézen en
ofpisangvezels.Zjtatoeérenarmen enbeenen Siamézen. De kust is er eFen en moerassig
metgrootezorgvuldigheid.Menbeschrjfthen en het binnenland vruchtbaar.Aan de rivier
als welwillend en zachtmoedig.Deze eilanden Palembanq,zich ui
tstortend in de straatvan
werden in 1696 ontdekt en in 1710 door den Banka, llgt de evenzoo genoevade lzogfdSpanlaard Padilla bezocht,maar eerstdoor stad, eene der belangrjkste koopsteden van
W ilson,die er in 1783 schipbreuk leed,meer de groep der Soenda-eilanden. W egens het
bekend gemaakt.Gedurig kwamen er na dien gevaar van overstrooming staan er de meeste
tjd Engelsche schepen om tripang,schild- huizen op palen.Het aantalingezetenen is er

15-t0t30000,en dezedrjven eenlevendigen
pad ensrhelpen tehalen.
Palatlnaat ofgebied der T-/blzgrtxrel,zie handelj vooral in peper en tin. In de stad
vindt men een fort met eene Nederlandsche
PJalz.

Palat%nsche heuvel,zie Rome.

beP
zetting.4ievoortsonderSoatra.

alencla, eene provincie van het SpaanPalaw an, een Oost-lndisch eiland tusschen de Chinésche Zee en de Zee van Min- sche landschap Oud-castilië, grenst aan de
doro,ten noordoosten van Bornéo,heef
l eene provinciën Santander, Burgos,Valladolid en

oppervlakte van 266 D geogr.mjl, eene Leon,teltop 147 L geogr.mjlbjna200000

langwerpige gedaante, zich van het noord- inwoners, is in hetnoorden eene bergstreek
oosten n= r het zuidwesten uitstrekkend,en metuitgestrekte steenkolenbeddingen en voor
is aan de kusten vlak ,maar in het binnen- 't overige vlak, en levert een overvloed van

land bergachtig,boszhrjk en mild besproeid. graan,benevens goeden wjn.De evenzoo geHet klimu t is er warm en ongezond.maar noemde hoofdstad, op den linker oever van
de bodem zeer vruchtbaar. In de bosschen

de Carrion,aan den Spaansche noorderspoor-

leven er stekelzwjnen, eekhoorntles,vlie- weg en niet ver van het kanulvan Castilië
gende apen, tortelduiven! papegaajen enz-, gelegen, is eene zeer oude,naar men meent
en men verbouwt er m aks, yam s,muskaat- door de Romeinen gestichte stad en de zetel
noten enz.,terwjlde bodem er goud en jzer van een bisschop.Men heeftereenefraaje
oplevert. De bevolking bestaat uit Malejers hoofdkerk in spitsboogstjl en vele andere
en telt 28000 zielen.Het noordeljk gedeelte kerken, onderscheidene kloosters, een semivan diteilandisinhetbezitderSpanlaarden, narium voorgeesteljken,eencollèqe,sierljke

en deze hebben er eenige kleine volkplantin- w andelparken, verschillende fabneken, een
gen en de versterkte havenplaatsTaytay. In drukken handel en ruim 13000 inwoners.Er
hetzuideljk gedeelte,staandeonderdeheer- werd in 1239 de eerste Spaansche universiteit
schappj van den Sultan van Soeloe,wonen gesticht,doch later is deze naar Salamanca
inboorlingen en Maleische zeeroovers. T0t verplaatst.
laatstgenoemd gedeelte behoort00k heteiland
Palenque of SanDp-1.
p de Palenqueis
Balabak,aan het zuideljk uiteindevan Pa- de naam van een Indiaansch dorpinhetMexilawan gelrgen en ruim 6 D geogr.mjlgroot. caansche departement Chiapas, nietver van
Palearlo (Antonio)ofAntoniusTclecz
ri-, de grenzen van Yucatn, aan de Ri0 Mikol,

t 4000 inwoners.In zjne nabjheid vindt
een martelaar der waarheid, werd jeboren me
omstreekshetJaar1500inCampagnadlRoma, men de bouwvallen van de oude Indianenstad

studeerdete PaduaenteFlorencein dewjs- Palenque,tevensdebelangrjksteoverbljfselen
begeerte, de regten en de patristiek en was der Amerikaansche oudheid.De stad is door
a1s hoogleeraar achtervolgens werkzaam te eene vulcanische uitbarsting gedeelteljk ver-

Siéna,Lucca en Milaan,doch werd hier we- w oest, en hare puinhoopen werden sedert
gens zjne hervormingsgezinde gevoelensdoor 1787 op last der Spaansche regéring onderde Inquisitie in den kerker geworpen en den zocht.Onderscheidenereizigershebben daarvan
zden Julj 1570 te Rpmeverbrand.Vermaarder beschrjvingen geleverd.Depuinhoopenhebben
danzjnegedichtenen godgeleerde geschriften een omvang van 25 t0t30 Ned.mjlen bewerd het sedert 1537 ten onrerteaan hem staan uittempels)vestingwerken,graven?Pytoegekende bnek: nDel benefclo di Gesu ramiden, bruggen, waterleidingen en hulzen.
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Daarenbpven vindtmen er vaten,afgodsbeelden,manten,muziek-instrumenten,standbeelden en bas-reliéfmethiëroglyphischefguren,
welke met de Egyptische veelovereenkomst
hebben.
Palerm o, eene Italiaansche provincie op
heteiland Sidlië,grenstin hetnoordenaande

1144 gebouwde kapél van den Koning der
Noormannen Roger J, metprachtig mozaïek
op een gouden grond en een plafond met
keurig lloorsch snjwerk.onder de overige
gebouwen is de skamer van Ro16r'' zeer

kust.M en verbouwt er:verschillende soorten

grootte.Voorts heeftmen erfraaje paleizen

merkwaardig door haren Noordschen stjlen

het mozaïek der muren. Op hethoogste ge-

Tyrrheensche Zee,in hetoosten aan depro- deelte van het kasteel bevindt zich de we'lvlnciën Messina en Catania,in hetzuiden aan voorziene sterrewacht,waar PiazzLdeplaneet
Caltanisetta en Girgentien in hetwestenaan Cer
es ontdekte. Andereoyenbare gebouwen,
Trapani, en teltop 92,3 D geogr.mjlruim zooals:hetPalazzo dei trlbunali,in hetjaar
617000 inwonersj over 4 distriden verdeeld. 1307 verrezen.het Senaatspaleis,hetuniverHet land is grootendeels bergachtig,en 0n- siteitsgebouw enhetaartsbisschoppeljkpaleisj
derscheidene riviertles vloejen er naar de onderscheiden zich hoofdzakeljk doorhunne
an adelljke geslachten,295 kerken en kavan jraan, goeden wjn,uitmuntende olj- v
venolle, heerljkezuideljke vruchten(oranje- pellen en meer dan 70 kloosters.Indrukwekappels,citroenen,amandels, pistaciën enz.
), kend is er de hoofdkerk der heilige Rosalia,
katoen,vlas, hennep, manna, sumak, zoet o0k Madre Chiésa geheeten,op de plek eener

hout enz.,terwjl de bodem ervoorts jzer, Arabische moskee ten tjde van Willem TA
zwavel, marmer, agaat, albast en minerale koningderNoormannen,gesticht(1169- 1185).
wateren levert.De zee bevatereen overvloed Oorspronkeljk onderscheidde zj zich door
van visch,vooralvanthonjnen,alsmedevan een Arabisch-Noordschen stjl,maarverkreeg
weekdieren. Op de grazige bergen bloeitde i
n 1781en 1801haretegenwoordiqegedaante.
schapenfokkerj.Defabrieknjverheid iservan l
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zakeljk t0tdestadPalermo.Hetvoornaamste derjen,terwjlmen in de kapélderHeilipe
middel van verkeer is er de spoorweg van Rosalia een altaar aantreften eene d00dk1st
Palermo naar Caltanisetta,zich uitstrekkend der Heilige van gedegen zilver.Sarcophagen
naar Girgenti en 00k naar Catania.- De van rood porier omsluiten er het stoFeljk
evenzoogenoemdehoofdstad,eenederbelang- overschotvan koning Royerf,van Constantia,

rjkste haven-en koopsteden van Italië,ligt koninyin derNoormannen enz.Metdehoofdaan eene baai op de noordkustvan Sicilië in kerk ls door twee bogengangen hetaartsbiseen landschap, dat zich doo1'natutlrschoon, schoppeljk paleisverbonden.Van de overige
vruchtbaarheid en een heerljk klimaatonder- kerken noemen wj:dievan San Domenico,
scheidten derhalvedennaam draagtvanconea de grootste der stad,metfraaje schilderjen
d'oro (gouden schelp).Zj is verdeeld in 4 en beeldhouwwerk,een grootorgelen praalwjken en dooreenmuuromgeven,terlengte graven van beroemde Sicilianen,- de kerk
van 8 Ned.mjl,met20 poorten.Deze stad van den Heiligen Joseph meteen onderaardonderscheidt zich door een half-oosterschen
bouwtrant. De straten komen er meerendeels
uitin de beide regelmatigeen fraaigeplaveide
hoofdstraten Corso Vittorio Em anuéle en
Macqueda,die elkander regthoekig snjdenop

schen tempel, wiens marmeren zuilen het

gliéna, vanwaar men de 4 hoofdpoorten kan
zien. Langs de haven loopt de Marina,eene

e'hamen. In 1875 telde de aldaar gevestigde
universiteit 78 leeraren en 340 studenten,

eigenljke kerkgebouw drayen,- en de01ivellakerk met merkwaardlge schilderjen en
kostbaarheden. Palermo is de zetel van een

prefect,van een aartsbisschog en van onderhet achthoekig plein Quattro CantoniofVi- scheidene regterljke en admlnistratieve ligsierljke wandelplaats,omzoomd met depa- terwjlzj beschiktoverllitstekendehulpmidleizen van den adel. De overige straten zjn delen. Voorts heeft men er een lycéum , 2
meestalnaauw,en eerstin den jongsten tjd gymnasia, eene school voor njverheid, Q
ism en op verbreeding tenbehoevedergezond- technische scholen,een m arine-instituut,eene
heid bedachtgeweest.Dewaterleidingen,w el- landbouwschool,een aartsbisschoppeljk semieer door de Arabieren gebouwd,brengen er
uitmuntend drinkwater. Tot de openbare
pleinen behooren er, behalve hetreeds vermelde Vigliéna-plein, met standbeelden en
fonteinen versierd,de Piazza Bolognimethet

narium ,een Koninkljk collègevoormuziek,
eenKoninklt
jkopvoedingsgestlchtvoormeisjeBj

eene académie van kunstenenwetenschappen,

eenehomoöpathische académieen talrjkegenootschappen. In het voormalig klooster 0li-

standbeeld van KavelL dePiazza Senatoria vella bevindt zich hetNationaalMuséum met
metfraajefonteinen,dePiazza SantoSpirito, kostbareantiekeenmodernekunstgewrochtl.
de Piazza della Liberta,desgeljksmetstand- Van de boekerjen noemen wj:de stadsblbeelden enz.De voornaamste gebouwen zjn bliotheek met 130000 deelen en meer dan
er overladen met jzeren balcons,gedragen 1000 handschriften,endenationalebibliotheek,

d00r eonsoles, door karyatiden, door zon- weleer aan het collège der Jezuïeten toebederlinge zuilen en dergeljke uitwassen der hoorend, met 110000 deelen en 500 handbouwkunst.T0tde merkwaardigste monumen- schriften. MTjders vindt men er een groot
ten behoort er het Palazzo Reale,een zamen- hospitaal,een militairhospitaal,een hospitaal
voegel van gebouwen in Gothischen en voor priesters,een hospitaalder Barmhartige

Moorschen stj1. Daarin heeft men eene in Broeders, onderseheidene weeshulzen, inrig-
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tingen voorvrouwen en meises,eenebewaar- teljk gedeelte, werdin 515doqrdeGothen
school, een armenhuis, een vondelingenhuis veroverd,maar in 534 door BeluarLu weder
enz.,- voorts4 sehouwburgen,eenefraaje bezet.In 831 kwam de stad in de magt der
concertzaal,een vasten circusen een prachtig
zomertheater. Daarenboven bouwt men er nu
n0g een grooten schouwburg voor opera's en

Saracenen, en in 1072 mu kte de Noorman
l'obert Gnheard zich van haar nzeester.De

toen, wol, steenkolenj hout, metalen voorwerpen,meel,koloniale warenjstearinekaarsen, porselein enz. worden ingevoerd. Men
heeft er eene beurs, verschillende geld- en
wisselbanken en meer dan 40 stoombooten,
welke de gemeenschap metanderekoopsteden

dooralle Franschen,welke zich op heteilan;
bevonden,te vermoerden.Daarop werd P6t6r
wlzz Aragon te Palermo t0t koning gekroond.

laterekoningen vanSicilië,nameljkR.
ou
qerTT,
bals (Teatro massimo).Men heeft erfraaje -W ill- I en W ill6m Jf,werden te Palermo
de toenmaligeresidentie- gekroond.D00r
wandelplu tsen op de Marina,bj de Villa
Giulia en in den Engelschen Tuin (Giardino Constantia,de doöhter van A ger II,ven iel
Inylese). Merkwaardlq is er het feest der zj aan keizerHendrik Ff,enkeizerA 6d6Hellige Rosalia,dat ln Julj dagen aaneen gi7c11 werd hieroyyevoed,had hieralBkowordt gevierd.Het aantalinwoners is er in ning der beide Siclllën zjne prachtige hnfde eigenljke stad ruim 186000 en op hetge- houding en werd,evenals zjn vader, hier
bied derstad bjnaQ20000.Men heeftervele begraven. Zjn onwettige zoon Manfred rewerkplaatsen van schrjnwerkers en stoel- geerde, zetelend te Palermo, over Sicilië,
draajers,alsmede steensljperjenj- voorts eerst alsrjksbestuurder en sedert 1258 a1s
fabrieken van zjden, katoenen en linnen koning.Nadat hj in 1266bj Benevento pestolen,goud-en zilversmedergen,bleekerjen sneuveld was, maakten de Franschen zlch
en l00jerjen.Demeestevoortbrengselen van m eester Van Sicilië en Van de hoofdsta4.
Sidlië worden er uitgevoerdj zooal: tarwe, Het volk nam echter eene bloedige Nvraak
wjn,olie,zjde,kostbare gesteenten,vooral ter yelegenheid van de Siciliaansche Vesper,
marmer,thonjnen en sardines,terwjlerka- die m 1282 te Palermo een aanvang nam ,
Den 3den Juuj 1676 moestdeSpaansch-Nederlandsche vlont bj Palermo voorde FranscheonderVinonneenDuquesnedewjknemen;
onderhouden.Dehaven wordtergedeelteljk daarbj sneuvelde onze admiraal de z'
efdr.
gevormd door een m0l0, waarop zich een In 1693 en 17Q6 werd de stad dot,reene aardvuurtoren verheft,maarligtnaarhetnoorden beving geteisterd,en in 1799 moeatFrans JF
en noordwesten open.Intusschen is de baai uit vrees vûor de Franschen van NapelsnM r

aan de andere zjdcn doorhoogebergen 0m- Palermovlugten,waarhjbjnaonophoudeljk
g
even en beveiligd.In dehavenvan Palermo zjn verbljfhield t0t in 1815.Toen Ferdiliepen in 1875 ln het geheel 11692 schepen nand JF Napels en Sidlië onder den naam
binnen met eeneruimtevan bjna 2 millioen van hetKoningrjk derbeideSiciliën t0téén
ton.In denabjheid der stad verheftzich ter rjk vereenigde,barstte in 1820 te Palermo
hoogte van 635 Ned.elde M onte Pellegrino een oproer uit,hetwelk de stad prjs gafaan
met eene kapélvan de Heilige Rosalia,eene alde gruwelen derheerschappj van hetgegrot,waarin zj volgens de legende in de meen,totdatzj zich den sden October overlodeeeuw gestorven 1s.Eerstden 15denJulj geven m oest aan generaal Pepe. Den sden
1624 werd aldaar h= r gebeente ontdekten Maart1823w erd Palerm o nogmaalBdoor eene
naar Palermo gebragt,waar in die dagen de aardbeving bezocht, en in 1837 rukte de
pest w oedde. D eze verdween,toen m en het chölera er 26000 menschen weg in den tj;
stoFeljk overschot der Heilige in plegtigen van 6 weken.In September 1847 ontstonden

optogtdoordestad gedragen had,zoodatzj
na dien tjd a1s de beschermheilige van Palermo werd gehuldigd.Bezienswaardig zjn
00k bj Palermo 2 paleizen der oudeN0ormanKen,hetPalazzo della Zisa metArabische
rotsgewelven fraaje zuilen enmozaïeken,en hetoudekasteelCuba,hetwelkdegedaante
heeftvaneen dobbelsteen,- alsmedehetprach-

tige Benedictjner klooster van San Martino
in het gebergte, - de villa van den hertog

van Rerra #fFclcpmeteen grooten rjkdom
van keerkringsgewassen,en het Capucjner

ervolksbewegingen,welkeden 12denJanuarj
1848 in een algemeenen opstand veranderden.
NaeenbloedigenstrjdwerdendeKoninkljke
troepen aan het wjken gebragt,zoodat zj
naar denaburigeforten en in hetKoninkljk
paleisterugtrokken,hetwelk echterdenzssten
Januarj desgeljks door het volk bestorm;
werd.Den 4denFebruarj trad ereene voorloopigeregéring opvoorqeheelSiciliëenden
25sten Maartwerd hetSiclliaanscheParlement
tePalermobjeengeroepen.NadatechterMessina bezweken en het grootste gedeelte van
het eiland doordeKoninkljketroepen bezet

kloostermetdedaarondergelegenecatacomben.
Palermo, het Panormos der Ouden,werd was, gaf den 15den Mei 1849 00k Palermo
door de Phoeniciërs gesticht, behoorde ver- zich 0Ver. Den 26sten M ei 1860 verscheen
volgens aan de Carthagers en was in den Garibaldlvöör de stad en maakte zich,door

eersten Punischen O0r10g hrt hoofdstatiqn hetvolk ondersteund,daagsdaarna vanhaar
hunner vloot. Nadatde Rom elnen de stad ln meester. Alleen de citadel bleef in handen
254 vôör Chr.veroverd en in 250 een aanval derKoninkljketroepen,doch00kdezemoesten
der Carthagers afgeslagen hadden, stichtten zich den 3osten Meiovergeven en vertrokken

zj er eene volkplanting (Colonia Augusta naarNaqels.Sedertdien tjdbehoortPalermo
Panormitanorum).Btl de scheuring van het aan Itallë, maar men is er n0g geenszins te
Romeinscherjk vervielPalermoaanhetwes- vreden methet nieuwe bestuur.

PALESTRINA- PALGRAVE.
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Palestrina (GinvanniPiétrn AloisioPiér- muziekschool, w%r vele vermu rde compoluigidi),een beroemd componistderRomein- nisten hunne opleiding nntvingen.Zjnesmad
sche school, droeg volgens de nieuwste na- overhetverlieszjnergadeopenbaardehjin
sporingen van OicercF
zio den geslachtsnaam denPsalm :oW jzatenneêrenweendenenz.''
8ant6en aanschouwde in 1514 te Palestrina, Gedurig leverde hj heerljker compnsitiën9
het oude Praeneste,hetlevenslicht,weshalve totdat hj op den zden Februarj 1594 overhj 00k il T-ese.
sfl:genoemd werd.Reeds leed. Zjn stoleljk overschot werd in de
vroeg onderscheidde hj zich dooreen ongg- St.Pieterskel'k bjgezet,en op zjnegrafzerk
meenen aanleg voor de muziek en vertrok ln leegtmen:xMusicaepri
nceys''.Van zjnetal1540 naar Rome om zich daarin te oefenen
onderde leiding van ClaudeGoudimel.In1551
zag hj zich qeplaatstbj de kapél der Vaticaansche basillca van St. Pieter, eerst a1s
magister Fl:rxl- en daarna als magister c.-

rjke compositiën is nog nletdehelftin het
lichtverschenen.Behalve doorreedsgenoemde

stukken verhoogde hj zjn roem ongemeen

donr de Maria-Hemelvaartsmis:pAssumta est
Maria in coelum'', door hetoFertorium op
groenen Donderdag: pFratres eg0 enim accepi'', - door het rsurge illuminare Jerusalem''1- en door het rstabat mater''voor
2 koren. De werken van Paontrina onderscheiden zich door verhevenheid en door een

pella .Door zjn eerste werk!bestaandeuit
4 vierstemmige en 1 vjfstemmlgemissen,0pgedragen aan pausJulitnIII (1554)verwierf,
hj de gunstvan laatstgenoemdeeneeneaanstellingonderdezangersderPauseljkekapôl.
00k washj degunsteling van Mareellus11, gestrengen stjl,en in zjne werken ontwaart
doch dMr deze reeds op den zlsten dag na men den invloed der Nederlandsche school,

het aanvaarden zjner waardigheid overleed doch al wat hj schreef is doortinteld van
en zjn opvolger Paulws JF erzich aan er- een genialen gloed en hj weetzich onbelemgerde, dat onder de leden der Pauseljke merd te bewegen tusschen de gesteldegrenzen
kapél zieh personen bevonden, die niet t0t der contrapuntiek enyolyphonie.Hj leverie
den geeateljken stand behoûrden en zelfsge- zoow elhoogsteenvoudlge als kunstig zamen-

huwdwaren,moestPalestrinazjnebetrekklng gestelde compositiën.Zjne stukken worden
nedrrleggen.Hj werdechternietlangdaarna 0ok thans n0g gezongen door het koor der
kape
'lmeester in de kerk van San Giovanni Sixtjnsche kapélteRome,en 00k hetdomin het Lateraan en in 1561 in de kerk van koor te Berljn heeft veel gedaan om de
Santa Maria Maggiore.In dien tjd schreef hooge waarde der kunstgewrochten van Pahj zjne 8-stemmige voor 2 koren bewerkte Iddfrill te doen uitkomen.
l?alet noemtmen in de schilderkunsteene
stukken,welke in 1560 op Goeden Vrjdag
de eerste m= lwerden opgevoerd en zulk een
diepen indruk maakten, dat paus Pi'a,
g IV
daarvan een afschrift verlangde voor de Pauseljke kapél.Met dit werk neemt het 00rspronkeljk scheppen van Palestrina op het

gebied der gewjde toonkunst een aanvang.
In 1562 leverde hj aan PL%.
%IV tweem0tetten en eene zesstemmige mis, en in het
volgende Jaar schreefhj heteerstegedeelte
der vierstemm ige m otetten, welke aan cardinaal R'
udoifo Tfo van Carpiwerden opge-

kleine plaat1 &vaarop de ver#zen Nvorden gelegd,waarvan de schilder zich bedienen wil,
terwjlhj durop tevens gelegenheid heeft#
om die verwen met elkander te vermengen

en alzoo velerlei schakéringen teverkrjgen.
Bj hetschildereninolieverfbedientmenzich
vanzulkeenekleineplaatvanovalegedaante,
gewoonljk van hout,porselein oflvoor.In
de plaatis een gat,waardoor de schilderden
duim der linkerhand steekt,waarmedehj

tevens de penseelen en den schilderstok vasthoudt. Het palet van den fresco-schilder is
vierkant, van vertind blik vervaardigd en
wereldljkebestanddeelentezuiveren,ontving voorzien van een omgebogen rand om het
hj den lastom eene miste schrjven,welke wegloopen van het water te beletten.O0k de
aan dat beginsel beantwoordde.Toen schreef pottebakkers gebmliken een palet,nameljk
hj 3 zesstemmige missen, en toen zj ten een houten werktuig van verschillendenvorm ,
gehoore werden gebragt (19 Junj 1565),er- hetw elk gebezigd w ordtom aan de potten de
kende men algemeen,datde gewjde toon- vereischte gedaante te geven.
kunst eene beslissende overw inning had bePalgrave. Onder dezen naam vermelden
haald.Deprjswerdtoegekend aan dederde, wiJ-:

dragen. Ten gevolge van een bealuitvan het
Concilie van Trente,om de kerkmuziek van

Franas Tcl
grcre, een Engelsch geschiedonder den titelvan rMissa Papae Marcelli'' schrjver,geboren te Londen in Julj 1788.
wereldberoemd werd. Hj wjdde deze en Hj was een zoon van Israëlietischeouders,
M deremissen in 1567 en 1570 aan PlilipsfJ, wjddezichaan destudiederregtsgeleerdheid
koning van Spanle,maar ontving daarvoor en der Engelsche staatsinstellingen,wer; in
geenerleibelooning.Daarentegen zag hj zich 1832 ridder, zag zich in 1838 benoemd t:t
benoemd t0t eomponist derPauseljkekapél directeurvan het sfM ts-archiefen overleed te

welke van de heiligste geestdriftgetuil en

met verhooging van Jaargeld.In 1571 werd Hampstead den 6den Julj 1861.Hj schreef:
hj wederkape'lmeesterin de St.Pieterskerk 5
18
Hi
7s
6t
)y,ry-ofrtheAnglo-saxons(1832;5Gedruk,
in het Vaticaan en belastte zich metde leiRise and progreq? ofthe English
ding van het gezany bj degeesteljkeoef
e- Commonwealth (1832,2dln)'',- en pHistery
ningen van den heillgen Phili
ppus rls N6rL. of Normandy and Epgland (1851- 1864, 4
Oms
treeks dien tjd (1571) opende hlj met dln.doch onvoltooidl';. Zjne nParlementau
@@
ZMn vriend Naninide vermaarde Romeinsche writs''verschenen in 1827- 1834 in 4 deelen.
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Frx cs: Turnee J?JJ#rJed, e0n Engelsch dechasseursd'Afrique naarAlgérië,waarhj
dichter en een zoon van den voorgaande. Hj 26 Jaarbleef.Hj onderscheiddezich doorbewerd geboren den 28sten September 1824,be- leid en dapperheid in onderscheidene gevech-

zochthetBalliolCollegetç Oxford enschreef: ten, bjv. bj Tafaroea, Tamasa, Tlemcen,
Idylls and songs (1854)'', - y'
l'he golden aan de Sikah en bj SidiLakdar,en nam
treasureofEnglish songs(1861)'.- plland- den 23sten December 1847 alskolonelAbd el

book to the fne-art collœtionsin the Inter- Kader gevangen.In 1851 werd hj brigadenational exhib'i
tionof1862(1862)''
,- pEssays generaal,trok teveldetegendeMarokkaansche
on art (1866)',- Hymms(1867;2dedruk, stammen der BeniSnassen en bragthen door
18C8)'' - prheqveday'sentertainmentsat herhaalde overwinningen t0t onderwerping,
voortsin 1855 divisie-generaalen voerde
Wentworth Grange (1868)9'
,- en pLyrical
eerst bevel in de provincie oran en later in
poems(1871)''.
William @J
.#'
x# Pal
grave,een broedervan Constantine.Onder de generaals der ruiterj

den voorgaande-,geboren den 24stenJanuarj bekleeddehjden eersten rang.In 1858keerde
1826. Hj genoot zjne opleiding aan het hj naar Frankrjk terug en zag erzich beTrinity Collegete Oxford,vertrok a1smilitair noemd t0t kommandant der 21ste militaire
naar Indië en volbragt reizen in Arabië en divisie te Limoges,vanwaar hj eerst naar
Turkje,waarna hj in 1863 terugkeerdeen Tours en vervolgens naar Rouen werd verde groote gouden medaille verwierfvan het plaatst.In 1860 vertrok hjals opperbevelGeographisch Genootschap te Parjs. Hj be- hebbernaarChina,behaalde ermetdeEngelychreefzjnetogtendoorArabiëinzjn pNar- schen de overwinning bj Sinko,Tsjangkiarative ofa year'sJourney trough theCentral hoeang en Palikiaho, bezette Peiing en
and Eastern Arabia (1862- 18634 3de druk, dwong de Chinézen t0t het sluiten van den
1868)''.In 1865 vertrok hja1sgevolmagtigde vrede.Hj bezoedelde echter den roem van
naar Abyssinië,bleef in Egypte t0t 1866,en dezen krjgstogt door de plundering en verwerdtoen Engelseh consul,eerstteSoechoem- woesting van hetbjPekinggelegene,keizerKalé, toen te Trebisonde en in 1873 op het ljke zomerpaleis Yoean-ming-yoeën, waar
eiland St.Thomas.00k schreefhj:pEssays sederteeuwen groote schattenrzeldzaamheden
on eastern questions (1872)''
,- den roman: en kostbaarheden waren bjeengebragt.Eerst
mann Agha (1872.2dln)'',- enpDutch deed hj de kosteljkste zaken daaruit wegrHer
rooven voor zich zelven,om daarna het geGuPiayq (1876)''.
all(Het),deheiligetaalderBoeddhaïsten bouw terprooitegevenaanzjneplunderzieke
in Zuid-Azië, is volgens Lassen de oudste, soldaten.T0tbelooning voorzjn gedragwerd
n0g bewaard gebleven vorm der volkstaal in hj in Maal'
t 1861 t0t senator benoemd en
het noordeljk gedeelte van hetOost-lndisch verkreeg na zjn terugkeerin 1862 den titel
landschap Malwa,terwjldeBoeddhaïstenhet van graafvan TJIQJ:,terwjldeKeizeraan
beschouwen, en vele geleerden methen,a1s het W etgevend Ligchaam voorstelde, hem
een lateren vorm der M agadhi-taal, welke
tusschen de 6de en 3de eeuw vöör Chr.aan

een Jaargeld te verleenen van 30000 franes.
Daar dat Ligchaam verklaarde,dat de geneden middenloop van de Ganges algemeen ge- raal in het vjandeljk land zelf voor zjne
bezigd werd,terwjlde stichterdergodsdienst dotatie gezorqd hadjen dientengevolge het
van Boeddha daarin zjneleerteboek stelde. voorstelverwlerg,nam htl zjn ontslag.De
Uit Malwa verbreidde zich hetPâlidoor den Keizer wilde dlt echter niet aannem en en
invloed van Kâtyâyana, een taalkundige uit benoem de hem t0t komm andant van de 8ste
het midden der 3de eeuw vöôr Chr., over de militaire divisie en van het 4de armeekorpg

Tamil-sgrekende volken in het zuidoosten te Lyon.Bj hetuitbarsten van den Duitschvan Indlë,vanwaar het doordrong t0tde Sin- Franschen oorlog werd hj aan hethoofd gegalézen op Ceylon.ln de 5de eeuw na Chr. plaatst der troepen, die aan de kusten der
begonnen deze de gewjde Boeddhaïstische Noord- en Oostzee zouden landen,maar niet
schriften in het Pâli over te brengen. Met werden ingescheept, terwjlhem geen ander
het Boeddhaïsmus kwam het in Zuid-Azië, kommando ten deelviel.Na den valvan het

vooral in Achter-lndië en op Java,terwjl ministérie-ollïrïerontvinghjdengdenAugushet in Indië zelf bj de gewelddadige ver- tus 1870 van de Keizerin-regentes den last,
nietiging van het Boeddha'
fsmus in de 5de om een conservatief kabinet te vormen? dat
eeuw verdween. De letterkunde ven het Pâli daags daarna optrad.Hetbestond uitslultend
is zeer rjk,doch bepaaltzich nagenoeg uit- uit Bonapartisten en erlangde den n= m van
sluitend t0tde godsdiensten dewjsbegeerte het pMammelukken-Kabinet''. Palikao werd
van hetBoeddhaïsmus,alsmede t0tdelevens- daarin voorzitter van het departement van

beschrjvingyn van Boeddhaïstische heiligen. O0r10g en bejverde zich, Om het leger te
Talrjke Pa
ali-handschriften heeft men in de Châlons te versterken, Parjs in staat van
erdediging te stellen de Nationale garde te
boe
Pkerjen teParjs,LondenenKopenhagen. v
organiser
'en, de mobiele garde te oefenen en

allkao (Charles Guillaume Marie Apollinaire Cousin-Montaubanj graaf van), een
Fransch generaal, senator en eerste minister
onderhettweedekeizerrjk,geborenteParjs
den 14den Junj 1796, trad in krjgsdienst,
nam in 1823deelaandeexyeditienaarSpanle
en vertrok in 1831 als lultenant-kolonelbj

rust en orde te bewareu. Het was vooral

zjne schuld,datMacM ahon den noodlottigen
togt van Châlons naar Sédan ondernam, in

plaats van op Parjs terug te trekkenjomdat
Palikao oordeelde,datdeze stad sterk genoeg

was doorhare forten.Om den vjand temis-
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leidenj zorgdehj datdezen eene depêchein
handen kwam,waarbj aan MaeAJAO.bevel
werd gegeven, om over Reims en Soissons
naarParjste marchlren.N0g op den 28sten
Augustus, toen het Fransche hoofdkwartier
zich reeds te Stonne bevond,gelasttehjM ae

W olfenbi
ittel enz. Angelo A J6 en Pqron
bragten uitpalimpsesten,welkeaanhetkl008ter Bobbio bj Genua hadden toebehoord,

stilstand begaf hj zich naar Bordeaux, om

eenezekerehelling,dan noemtmenzefraésen

oqerbljfselen aan hetlichtvan hetwerk van

Clcero: pDe Republica'', alsmede fragmenten
uit de brieven en redevoeringen van Fronto.
00k de mlnstitutiones''van G../l.
szjn op die

M ahon1om Bazainete ontzetten,deelde hem
mede,dat hetkorps-Vi
noy in aantojtwas,en wj
PzeteVeronateruggevonden.
verbood hem den Keizernaar Parjstebrenallndrom on of'rersw%cclcrilvd(kreeftomw
e
nt
el
i
ng
Z0u
ge
dicht) noemt men een versregel, die van
gen,de&vjl daardoor eene
ontstaan.Hj zochtdezelaatstezoolangmoge. de linker naar de regter of' van de regter
ljk te verhoeden,dooromtrentdegebeurte- naar de linkerhand gelezen dezelfde woorden
nissen bj Metz en Sédan leugenachtigebe- bevat,zooals:rotto tenetmappam ,madidam
rigten te verspreiden.De capitulatievan Sédan maypam tenet Otto'
' en dat, hetwelk den
maakte hj eerst bekend in den nachtvôör Dulvel in den mond wordt gelegd: psigna
den 4den September.Zjn eigen gezag en dat te,signa,tem ere me tangis et angis''.
der dynastie Tvilde hj redden dooreen voorPaling,zie Aal.
stel, 0na uit het Svetgevend Ligchaa:â een
Palinurus,zieEreLpen.
be#vind van vjf leden en hem zelven t0t
Palisanderhout, zie Jaoaranda.
stadhûuder-generaalte benoemen.Vôsrdat dit
Palissaden noemtmen behakte ofonbehakte,doorgaansgekloofdeboomstammen,die
i
n
be
r
a
a
d
s
l
a
gi
n
g
kwa
m
,
we
r
d
e
c
h
t
e
r
d
e
Re
ju
bliek afgekondigd en hetmagteloozeministerie in eenedigterjnaastelkanderter dieptevan
verwjderd, zoodat Palikao zich gelukkig 1 Ned. elin den grond geplaatsten van b0mogt rekenen,toen hj zich ongedeerd u1t ven met scherpe punten voorzien zjn. Zj
het Paleis-Bourbon onder de menigte k0n be- hebben gewoonljk eenelengtevan3,20- 3,50
j nam de wi
*l
'k naar België en Ned. el en een omvang van 50 t0t66 Ned.
g0V0n. Hi
schreef vandaar den zosten september en den duim.Op 1,25 t0t1,30Ned.elbovendengron;
8sten October naar de Delegatie te Tours, worden zj dooreene gording,nameljk eene
wu rbj hj zjnediensten aanbood,maaront- daartegen gespjkerde scheiverbonden.Hebving geen antwoord. Gedurende den wapen- ben de palissaden geen loodregtenstand,m= r

zich wederom ter beschikking te stellen van of stormpalen en de gording erlangtden naam
het hoofd van het Uitvoerend Bewind. om van kussen.Menplaatstgewoonljk palissaden
zich tegen deaanvallen der persenz.te ver- in grachten en vöôrgrachten,in de keelder
dedigen,gafhj in December1871zjnebro- werken,in hetbuitentaltld derborstweringen,

ehure: rUn ministère deguerrede24Jours'' bj poorten enz.Eenepalissadéring dientniet
in hetlicht.Eerstbjdeberaadslagingenover alleen t0t afsluiting,maar 00k dikwjls t0t
de begrooting van 1872 werd ontdekt, dat verwering.
Palikaovan den Keizer,alsschadeloosstelling
Palissot de M ontenoy (Charles),een
hter, geboren te Nancy den 3den
V00r het door hetW etgevend Ligehaam ge- Fransch die,
weigerdJaargeld,eenes0m van 589500 francs Januarj 1730,werd reedsop l4-jarigen leefontvangen had,die ten laste wasgesteld van tjd baccalaureus in degodgeleerdheld,maar
de door China te betalen oorlogscontributie. wjdde zich weldra uitsluitend aan de letterPalikaren WaS de naam van Grieksche kunde.Zjneeerstet
reurspelen vondenweini
g
of Albanésche krjgslieden in Turkje,die,in bjval,maar hj slaagdebetermetzjne bljAlbaneesch gewaad gehuld en met een lang spelen: rtzes tuteurs'' en pLe barbier de
Turksch gew eer,2pistolen en eenlangendolk Bagdad'
'.Zjne satyl'e: rlue Cercle'', waarin
gewapendj onder door hen zelven gekozen hj vooralRoussea% geeselde,haalde hem van
bevelhebbers in het Turksche leger dienden. de zjde der Encyclopedisten vele aanvallen
Thans geeft m en dien naam o0k aan onge- Op den hals, die hj beantwoordde in de
regeldrtroepen in hetkoningrjk Griekenland. rPetites lettrescontre les grands philosophes
Pallm psest, van de Grieksche woorden (1756)''en in het bljspel:pLesphilosophe:
z:ez2Jw p'
z
/cz'sç (nogmaals uitgewischt) en in (1760)''. Daarop schreef hj het comisch helhetLatjn eodeœrezcri
zfl.
s(herschrevenboek), dendicht:rLaDtlnciade(1764,2dln)'',waarin
noemt men een parkement,waarvan hetoor- hj de mlddeneeuwsche verkeerdheden van
spronkeljk schrift uitgewischtis,om eriets Kerk en Staat ten toon stelde.Voortsleverde
anders op te schrjven.W egensde kostbaar- hj
debljspelen:nluesnouveaux Ménechmes'',
heid van het parkement nam men in de mid- - rLe sati
riqueM,- en lrluescourtisanes''1
deneeuwen,vooralin de kloosters,dikwjls benevens: pMemoires pour servir à l'histoire
dit middel- nameljk het uitwisschen - te de la littérature française (1769 en laterl'',en
baat,om hetzich te verschaFen.ln onzeeeuw' overleed te Pantin a1s directeur van de Biechter is hetmeermalen,vooraldoor toepas- bliothèque-Mazarinden15denJunj1814.Zjne
sing der scheikunde,gelukt,hetlatere schrift verzamelde werken zagen in 1809 in 10deelen
te doen verdwjnen en hetouderewederlees- hetlicht.
baar te maken.Reeds in de 18de eeuw ontPalkstraat isde naam van eene zeeëngte
dekte men op diewjzeeen gedeelte van het tusschen denoordwestkustvan Ceylon en de
91ste boek van LLvéus, de Gothische bjbel- zuidoostkustvan Vöör-lndië.Zjlsdoorhet
vertaling van Ul
plas in de bibliotheek te eiland Ramesweram en de Adamsbrug nage-
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noeg afgedamd, doch verbindt de Golf van
Manaar metdie van Bengalen.In 1876 heeft
men het plan ontworpen om dooreen spoorweg en eene brug Ceylon over de Palkstraat
heen met hetvaste land van Azië in gemeenschap te brengen.
Palla isde naam van een t0top devoeten
neêrhangend gewu d,hetwelk de Romeinsche
vrouwen bj hetuitgaan als opperkleed droegen.Palla corporalis heetin de R.Katholieke
Kerk de doek, waarmede het brood en de
kelk op hetaltaar gedekt worden.

ko
ningswater.Debruineoplossingenbevattrn
chlorure of oxydulezout. O0k lost hetop m
smeltend kaliumsulfaat en wordt door smeltende bjtende kaligeoxydeerd.In waterstof
verw armd en daarna afgekoeld, slorpt het
daarvan 982 volumina np1vergrootdaarnaede

z
jn eigen volumen ten bedrge van 9,30/,
maar verliest de waterstof bp verhitting ln
het luchtledige en bj zelfverwarming in de

o
yene lucht.De waterstof,uitdezevereeniglng doorverhitting afgescheiden,werktsterk
reducérend. Van zjne zuurstofverbindingen
Palladio (Andrea),een beroemd bouw- vermelden wj een zwartsuboxydule (Pd:0),
meester, geboren te Vicenza den 3osten No- een zwartoxydule(PdO)eneen zwartoxïde
vember 1518.ontvingzjneopleiding teRome (PdO2). Het chlorure (PdCl2) vormt brmne
en herstelde in 1547 in zjne geboorteplaat: naalden en wordtontleed,wanneerhetineene
eene basiliek in den ouden stjl,zoodathj oplossing t0t rust komt en bj verwarming,
naar Rome ontboden werd,om er werkzaam

waarbjten laatstemetaalachterbljft.In kotezjn aan den bouw vandeSt.Pieterskerk. ningswaterlosthet opmeteene donkerbruine
Iuater keerde hj naar Vicenza terug en 1e- kleur t0t chloride (PdCl4),hetwelk bj eene
verde een grootaantalontw erpen:waarnaar

verdunning met water in chloor en chlorure

in het oosteljk gedeelte van Opper-ltalië wordt ontleed en met chloorkalium een r00kerken werden gebouwd.BjVenetle'deedhj den neêrslag Van kaliumpalladiumehloride
voorts aan de Brenta het vermaarde paleis (I
I:PdC1s)levert.EenezooveelmogeljkzuurFoscariverrjzen,- inVenetiëzelfhetlater stofvrje oplossing van het ehlorure is een
door de vlammen vernielde klooster San Gio- goed reagensop lichtgas,kooloxydeenmjnvanni ill Laterano, het refectorium en de gasj dewjldaarmede gedrenkt linnen door
deze gassen zwart wordtgekleurd.Men bezigtpalladium en palladiumlegéringen t0thet
vervaardigen van schalen en drkel-indeelingen,t0thet bevestigen van kunsttanden enz.
enz.Te Vicenza bouwdehj de basilica?het Het palladium werd in 1803 door Wollaston
Palazzo Barbarano en hetPalazzo Chierlgati. ontdekt.
Voort
ds legde hj merkwaardige brrggen en Palladium was de n>m van een van
Van e door hem ontworpene villas wordt hout gesneden 'beeld van Pallas dfA- ,de
inzonderheid de Villa Capra bj Padua be- beschermgodin van Troje,hetwelk aldaarop
'vonderd,terwjl hj den meesten roem be- den burgt a1s een onderpand der welvaart
haalde doorhetOlympisch theaterteVieenza, des volks werd gehuldigd.Het waseen m eer
waarvan hjechterdevoltootjingnietbeleefde. dan levensgroot standbeeld metdigtbj elkHj stierfalsarchitectderVenetiaanscheRe- ander geplu tste voeten, in de regter hand
publiek den 19den Augustus 1580.Zjn voor- een gevelden speer, in de linker een schild
naamste geschriftis getiteld:rouattro libri houdend. Zews (Jupiter)had hetIlwsbj de
stichting van '
dell'archltettura (1570)''.
rrole als een gunstig teeken
Palladium (Pd) is de naam van een toegeworpen, doch volgens anderen was het
kerk Van San Georgio Maggiore,den voorgevel van de kerk van San Francesco della
Vigna, de Sala della quattro Ponte in het
paleis van den doge,de kerk del Redentore

metaal,hetwelk ten bedrage van QO/Oinpla- een geschenk van Eledra.Daar Trole 0n-

tina.erts, van 5 t0t 100/0 in eenige soorten overwinneljk was, zoolang men er in het
van Braziliaansch goud,bjna zuiverin Bra- bezitbleefvan hetPalladium ,roofden Od%nziliaansch platinazand en daarenboven in se- del: (Ulysses) en DLomedes het standbeeld
leniumhoudende ertsen gevonden wordt. 0m

het te verkrjgen,laatmen platina-ertsenin
koningswater uittrekken,waarna men de 0plossing zooveel mogeljk neutraliseert,haar
metcyankwik doet neerslaan en den neerslag
in de opene lucht aan het gloejen brengt.

weg en gaven hetin bewaring aan Demopkon,
die het overbragt naar Athene. Intusschen
beroemde zich 00k Argos 0p het bezit van
het Palladium. Volgens eene andere Sage

waren te Troje twee palladiajdoor Câryse
aan Dârdanusten huweljk gebragt.Heteene
Palladium iswitter,bleeker,smeed-ensmelt- werd door 0t
?
+.
::-: geroofd,terwjlAeneas
baarder dan platina; het wordt in knalgas

het andere als waarborg voor den bloeivan

vlugtig en bj hetverstjven poreus.Zjn ver- eennieuwenStaatmedenam naarItalië,zoodat

Rome 00k in het bezit kwam van een Palladium.Het werd in den tempelvan V6:%
lucht ziet men hetaanloopen,maarbj n0g bewaard en voor het volk verborgen gehousterkere verhitting wordthetdoorde reductie den.In hetalgemeen noemtmen thanseenpalvan hetoxyde weder glanzig.In de spiritus- l
adium eene belangrjke aangelegenheid, die
vla:a w ordt het m et roet bedekt en vormt methetwelzjn van den Stu tophetnaauwst
zwarte uitwassen van koolstofpalladium.Het verbonden is, bjv. de grondwet a1s het
wordt niet zwart door zwavelwaterstof,lost palladium dervrjheid enz.
op in geconcentreerd salpeterzuur,in ;Jn
Pallant is de naam van een oud.adelljk
gezaaakten toestand o0k in geconcentreerd Nederlandsch geslacht. Van zjneleden nne-

b
indingsgewigtis106,6enzjn soorteljkgewigt 11,8.Bj sterke verhittlng in de opene

sout-en zwavelzuur,en zeergemakkeljk in men wj:
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W erner ran TJ2!J%f,ridder,heer van Pal- zi
ln bjstand rekende. Na de inneming van
Ilnf, Bredebent, W ildenb%r.g, Vreden en ./* den Briel deed Pallantzjn zilver t0tgeld
Aum, geboren in de tweede helft der 14de slaan en beleende zjne goederen,in neutrale
eeuw.Hj waseen man van grooten invloed landen gelegen, en nan den 2:r.# en nan
bj hertog Reinold rJl Gelder en Gslik,die &scFltlvoezkle.g hadden hetaan hem te danken,
hem in 1419 t0traadsheerbenoemde.In 1451 dat de eerste mçer dan ééne overwinning be-

was hj mede-onderteekenaar van de Unie haalde op de Spanlaarden en datdelaatste

van Gulik en de eerste onderde ridders,en a1s stadhouder en kapitein-generaalde hoofdoverleed in 1458.
stadvan Frieslandk0n binnentrekken.Krachtig
Flprid nan Pallant,graaf van C.Je-àor.y, ondersteunde hjden prinsvan O'JwJ'
:,keerde
vrjheer van Pallant enz.,eigenaar van ult- na het vertrek van Alva naar hetVaderland
gestrekte goederen in Gelderland, Utrecht, terur en deed aan de Al
gemeene Staten de
Zeeland,Munster en Gulikerland.Hj werd aanbleding om gmet raet ende daet hetvageboren in 1537 en opgevoed te Brusselaan derlanten die gemeynesaecken op syn eygen
het H0fderlandvoogdesM aria.00k verwierf costen by te staen''.Dataanbod werd gretig
hj aan het Keizerljk H0f de gunst van aangenomen.Na den dood van W illem f,die
Karel V en hechtte zich metwarme vriend- hem steeds omtrent gewigtige zaken raadschap aan Wi
llem van Oranje.Metdoorhem pleegde,kooshj dezjdevan Leycester,hoezelven bezoldigde krjgslieden stond hj PM- we1hj niett0t de Reingoudisten behoorde.
** overleed te Culemborg den 29sten SepIï> 11 bj in den 00r10g tegen Frankrjk en HP
streed dapper bj St.Quentin.Schoon aan- tember 1598.
vankeljk de Hervormden teCulemborg ver- Floris 11 'pJ> Pallant graafwJo Cwlemborg,
drukkende, ging hj in 1566 t0t hen over, vrjheer ran Pallant, W ittltem enzu eenigen
nam de voortvlugtigeleeraarsen beljdersin zoon van den voorgaande.Hj werd geboren
bescherming, verwjderde zich van M arga- te Culemborg den 28sten Mei 1577,ontving
refAc en Granrelle,verbond zich n0g inniger eenevrjzinnigeopvoeding,volbragtopJeug-

met Oranje en behoorde t0tdeeersten,die digen leeftjd eene reisdoorGelderland,Gr0-

het smeekschriftder Edelen onderteekenden.
In de groote zaal van zjn H0f te Brussel
kwamen lu t8tgenoemden bjeen,om zich met
Brederode aan hethoot
; naardeLandvoogdes
te begeven. Daarna vertrok hj naarCulem-

borg en bj dekomstvan AlvanaarDuitschland. Toen hj op de dagvaarding niet verscheen, werd het vonnis der'ballingschap en
der verbeurdverklaring zjner goederen over
hem uitgesproken. Zjn kasteel te Brussel
werd t0tden grondt0e afkebroken en op de
ontruimde plek plaatste men een marmeren
pilaar met een vierzjdig kapiteel, waarop
men in vier talen las:pAlsPhilips 11,katholiek koning van Spanjeenz.regeerdein deze

ningen en een gedeelte van Duitschland,studeerde te Leiden,deed daarop nogmaals een
togt door Duitschlandy en genoot in hooge
mate de vriendschap van Oldeè arneveldt.In

1617 werd hj op den Landdag te Zutfen afgevaardigd naarde Staten-Generaal,wMrhj
den roem verwierfvan voorzigtigheid,bezadigdheid!eerljkheid en goedetrouw.In vele
com missiën en onderhandelingen washj met
loFeljken jver werkzaam en overleed kinderloos den zden Junù 1639.
Frederik Willem Flori.
s Tâeodorus, baron
van Pallant, heer ran Keppel, Voorst,Barl-

ham en Hagen.Hj werd geboren te Zutfen

denzosten8eptember1772,studeerdeteLeiden,

zjne erqanden, en in zjne plaats regeerde prom oveerde aldaar in 1793 in de regten,en
Ferdinando Alvarez de Toledo, hertog van

werd eerlang burgem eester van Doetinchem

Alva enz-, is gelast dat het Huis, eertjds en buitengewoon lid van de Staten-Generaal
van Florisvan Pallant,graafvan Culem borg, en nam in 1794 zitting in de ridderschap van
t0t den grond t0e aikebroken worde ter ver- het graafschap Zutfen. Hj was te Arnhem
vloekte Fedachteni
s van de ondernomen Za- gevestigd,waarhj tevensalsadvocaatpmc-

m enzwerlnge, w elke daarin geschied istegen

tiseerde. De om wenteling van 1795 beroofde

dekoningljkemajesteitentegen dezelanden. hem van zjne waardigheden,en hjvolbragt
Anno 1568,gedaan den 28steu Mei''.
daarna eene reis door Duitschland.Bj zjn
Inmiddels was hj een van de krachtigste terugkeer werden hem te vergeefs aanzienvooratanders van Nederlands onafhankeljk- ljkebetrekkingen aangee den;zelfsweeshj
heid en de eerste, die de vjandeljkheden het lidmaatschap van den raad van State en

tegen Alva begon door de verovering van den kamerheersleutelvan de hand,hem door
W itthem , een sterk kasteel op den regter koning Lodew#k opgedragen.Eindeljk liet
oever der Geulejniet ver van Valkenburg in hj zich debenoeming van administrateuren
Limburg.Daarna wierfhjkrjgsvolk om met vervolgens Van comm issaris-generu l Van 18
Viller.
g, A mey enz. een inval te doen in Rjks waterstaat welgevallen en bewees b**
Gelderland of Brabant.Beide laatstgenoemden den watersnood van 1808 belanyrjkedienst
en.
leden echter eene nederlaag bj Dalem, en Nadeinljving van Nederland m hetKeizerW itthem ging weder verloren.Pallantverloor rjk keerdehj echtertothetambteloosleven
eehter geenszins den moed. Vaste goederen terug,maarbj de herstelling onzeronafhanen kostburheden werden verpand, om s01- keljkheid werd hem de keusgegevenuit3

daten te bezorgen aan Lodewl
jk 1)JlNasnau,
die zich van Friesland en Groningen wilde
peester maken.Na de overwinning bj Heiligerlee gaf Lodewnk te kennen, dat hj op

belangrjke departementen die van 'sRjks
W aterstaat,Domeinen en Posterjen.Hjkoos
dit lu tste en heeft veelt0tverbetering van
het postwezen bjgedragen.Na deinvoering
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derpostwetvan1830kwam hj aan hethoofd ofverzacht,maar nietwegneemt. De behan-

van hetdepartementvan Protestantsche Eere- deling van eene verzwering in de maag m et
dienst, en ontving in 1840 een eervol ont- pjnstillendemiddelen iseenepalliatieve,maar

slag.Hj was kamerheer,alsmede komman- degeneling van dieverzwering eeneradoale.
deurderOrde van den NederlandschenLeeuw. P alhum was bj de Romeinen denaam
Hj was een jverig aanhangervan hetHuis van een ruim opperkleed,doorgaans wit van
van OraRl'e en van de Hervormde Kerkleer kleur en op een mantelgeljkend.Bj deR.

en wordtyeroemd om zjnehulpvaardigheid,
weldadigheld en beminneltjk karakter. Hj
nverleed den 14den Februarj 1853.
Pallas,zie M incva.
Pallas (Peter Simon),een verdiensteljk
Russisch natuurkundige, geboren te Berljn
in 1741, studeerde aldaar in de natt
m r- en
geneeskunde, vertoefde geruimen tjd in de
Nederlanden en in Engeland en werd in 1768
door keizerin CatâarLna 11 benoemd t0t 1id
der Académie enz.te Petersburg en aan het
hoofd geplaatstvan de groote expeditie,naar
het oosten van Rusland gezonden, om den

Katholieken ia pallium een gedeelte van het

bisschoppeljk ornaat; het bestaat uit een

schouderkraag terbreedte van eene hand en is
vervaardigd van eene witte wollen stof,van
welke Van Voren 0n van achteren 2 strooken

afdalen.Op de kraag en de strooken zjn 4
of6kruisen van zwartezjdegewerktofvastgehecht.Dit pallium wordt in de Oostersche
Kerk sedertde 4deeeuw aan allebisschoppen

bj hunnewjding geschonken;in de W estersche Kerk sedert de 6deeeuw.Op het Lateraansche Concilie van 1215 werd hetaartsbis-

schoppeljk gezagverbondenmetdeontvangst
overgang van Venusoverdezonneschjfwaar van hetpallium uitde handen van den Paus;
te nemen.Hj bleefdien winterte Simbirsk het palliumgeld, dat daarbj betaald moest
aan de W olga,trok in het voorlaar langs worden,beliep w e1eens duizende gulden.
de Jaïk naar de Caspisehe Zee en hield
Palm (Een)iseenelengtemaattenbedrage
eenigen tjd zjn verbljfaan de Goerjew.In van 1/1:van eene Nederlandsche el(meter).
1770 onderzocht hj de beide hellingen van
Palm .Onder dezen naam vermelden wj:
Jol
tann TAili, Palm, een slagtoFer der
het Oeralgebergtejin 1771 de mjnen van
Kolywan,reisdedaarop naarKrasnolarskaan Franschedwinglandjin Duitschland.Hjwerd

de Jenïsseï,en bezochtin 1772 de Daoerische geboren te Schorndorfin 1766,kwam te Ergebergten en in 1773 de Caucasische gewes- langen bj een boekhandelaar in de leeren
ten.Hj verzamelde op die togten een schat verkreega1sscboonzoonvanden boekhandelaar
van merkwaardige voorwerpen,welke thans Stein te Niirnberg den boekhandelvan laatstnog de kern uitmaken van het académisch genoem de. In hetvoorlaarvan 1806verzond
musénm te Petersburg.In 1777 werd hj 1id Palm een vluyschrift:pDeutschland in seiner
der commissie t0thet ontwerpen eener topo- tiefen Erniedrlgung (0p nieuw uitgegeven in
grapbische kaart van Rusland, in 1785 1id 1877)'',waarin Napoleon en het gedrag der
der Académie van W etenschappen en in 1787 FranschetroepeninBejereneenescflerpeberis.
historiograaf der Admiraliteit. De Keizerin pingondervonden.Hetgeraaktetoevalliginhanschonk hem 2 dorpen in de Krim en een den van Franscheoëcieren,endezegevoelden

huis te Simfèropol.Hier hield hj zich sedert zich daardoor z0o gekrenkt,datzjdenKeizer
1796 m etletterkundigen arbeid bezig,keerde

in 1810 terug naar Berljn,en overleed den
8sten 8eptember 1811. Van zjne geschriften
vermelden wj:pMiscellaneazoologica('
sGravenhage, 1766)'', - pspecilegia zoologica
(1767- 1804)Qdln)'',- rFlorarossica(17811788,2 d1n met 100 koperen platenl'',- en
nZoographiaRossiaeasiaticae (1811,3 dln)''.
Palleske(Emil),eenverdiensteljkDuitsch

daarop opm erkzaam m aakten.Laatstgenoemde
gaf bevel om een afschrikkend voorbeeld te

stellen.Zesyersonenwerden aangeklaagdwegensversprelding van gem eldvlugschrift,tw ee

daarvangevangengenomen,nameljk Palm en

Schoderer,en vooreene militairecomm issiete
Braunau gebragt, die volgens den last des
Keizers de schuldigen binnen 24 uur moest
vonnissen en doen ter doodbrengen.Heteerste
tooneeldichter, geboren te Tempelburg in geschiedde op den 25sten Augustus1806.Palm
Pommeren den 5den Januarj 1823,studeer- en Dehoderer werden beiden ter dood veroordeerde te Berljn en te Bonn,werd daarop deeld, doch laatstgenoemde ontving genade,
tooneelspeler en wasvan 1845 t0t1851werk- terwjlPalm den volgenden da'
g te Brallnau
zaam aan den hofschouwburg te Oldenburg. werd gefusilleerd.In 1866verreester zjner
Laterwoondehj te Arnstadten te Weimar, eer te Braunatl een levensgroot standbeeld;
en vestigdezicheindeljk teThalbjEisenach, o0k zjn huiste Niirnberg ismeteengedenkterwjlhj gedurig kunstreizen doeten zichals steen versierd.
Kornelis van der Palm , een Nederlandsch
dramatisch voorlezer,vooralvan stukken van
Skakspere,doethooren.Hierdoor,alsmededoor letterkundige.Hj werd geboren te 'sHertozjnedrama'
s:rKönig Monmouth (1853)''' - genbosch den 18den November 1730,vertrok
5Achilles(1855),,- poliverCr0mwel1(185;),,, naar Oost-lndië,en opendeeerstteRotterdam,

en vooraldoor zjn geschrift:pschillersLeben
und. W erke (1858- 1859, Q d1n; 9de druk
1876)'',heefthj een welverdiendennaam verw orven:
Palhatief, afkomstig van hetLatjnsche

daarna te Delfshaven eene bloejende school.
Zjne rNederduitsche spraakkunst voor de
jeugd (1769,4 stukkenl''is20-maalgedrukt,
en zjne yerhandelingen overrDe opvoeding
derJeugd''en overpDemiddelen t0taanmoe-

woord palliwm , is de naam van een genees- diging der zeevu rt'' door de Hollandsche
middel, waarmede men de kwaalbemantelt Maatschappj,voortsdie over pDeverbetering
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der scholen''doorhetZeeuwsch Genootschap
bekroond.
JohannesA'
earicv.
qvan der TJJZJ),een zoon
van den voorgaande en een uitstekend Neder-

hoort er voorts de Caldera, een ovale dalketel met loodregte wanden ter hoogte van
omstreeks 400 el.De grond bestaat hoofdza-

landsch kanselredenaar.Hj werd geboren te
Rotterdam den l7denJulj 1763,studeerdete
Leiden in de godgeleerdheid en aanvaarddein
1785 een beroep te Maartensdjk.Uitvrees
voor de Prinsgezinde partj nam hj in 1787
de vlt
lgten vroeg hetvolgendeJaarzjn ontslag, waarna hj bibliothecaris werdbj mr.

in het noorden,in de dalen en aan de.kusten
ongemeen vruchtbaar.Het klimaatis er aangenaam en gezond. De voornaam ste voort-

& A. llcs de Perre,heer ran Fïdfzfzlkdrà.Na

den doodvan laatstgenoemde bewooghj zieh
opstaatkundig gebied en werdin 1795gekozen
t0t lid van de regéring te Middelburg.Een

keljk tlitverweerd vulcanisch gesteenteenis

brengselen zjn erwjn,zuideljke vrtlchten,
amandels, suikerrietj groenten, veel hout,
honig,was,zjde en vooralcochenille. De
veeteelt bepaalt er zich t0t rundvee,zwjnen, schapen en geiten.T0t de takken van
njverheid behooren ervooraldebrandewjnstokerj en de suikerbereiding.Degewigtigste
havenvan diteilandzjn SantaCruzdePalma

Jaardaarna weeshj een hoogleeraarsambtte
Lingen van de hand,maar aanvaardde eente
Leiden. In 1799 zag hj zich benoemd t0t
agent van Nationale oyvoeding,eenederge1jke betrekking als d1e van minister xan
Onderwjs,en bewees als zoodanig aan zjn
Vaderland belangrjke diensten.In 1803trad
hj wederom op alshoogleeraarindegewjde

in hetoosten en Tazacorte in hetwesten.
Palm a ofCindad de J0.
s Palmas,dehoofdstad van de Spaansche provincie der Balearische eilanden, op de zaidwestkust van het
eiland Mallorca en opdenachtergrondderevenzo0genoem de baaigelegen,isomringdvaneen

kroond dichtstukl'',

openbare bibliotheken,eenebeurs,een schouw-

door 13 batterjen verdedigden muur,bezit
fraaje pleinen,veledeftigegebouwen en bewelsprekendheid en dichtkunstjnam die be- valligewandelyarken,7kerken,talrjkekloostrekking waar t0t in 1836, en overleed te ters, een college,
' een seminaritlm ,eene zeeLeiden den 8sten September 1840.Van zjne vaartschool, eene teekenacadémie en ondergeschriften vermelden wj: PDe Oorlog (be- scheideneandereinrigtingen van onderwjs,2
rDe Leidsche weezen

aan de Leidsche burgerj (1783)'',- pver- btlrg enz. T0t de merkwaardigste gebouwen
heerljking vanChristusopdenBerg(bekroond behooren er: de hoofdkerk,een prachtig gedichtstuk, 1783)'', - pluofrede op den heer bouw,ten tjde van Jaeobu 11,koning van
J. A. van de Perre (17921'',- pproclamatie Aragon,gesticht,met 3 schepen en een mar-

van hetvrje volk van Middelburg aanhunne meren praalgrafvan den stichter,- hetD0medeburgers,19 Februarj,1795'',- pAan- micaner klooster met hetpraalgraafvan den
s
yraak,gehouden in Februarj 1795 a1svoor- markiesdela W- JAZJ?- hetKoninkljk pazltter der kiezersvan de volksvertegenwoor- leis,weleer de zetelderMoorsche vorsten,digers te Afiddelburg (1795)'',- ,1Devr
iend het beursgebouw , - het stadhuis met een
des volks,weekblad (1795- 1796),- pwan. vermaard uurwerk en eene verzameling van
spraak en dankzegging,gehouden in de oost- schilderjen,- deaudiëilza,eenouderwetsch
kerk te Middelburg op het feest deralliantie gebouw met een schnonen tuin,- en ondertusschen de Fransche en Nederlandsche Repu- scheidene paleizen van adelljke geslachten.
blieken (1796)''
, pitedevoering bj gelegen- De stad is de zetelvan denkapitein-generaal
heid van het Nationale feesto? den loden der Balearische Eilanden, van een bisschop
December 1799 (1800)''
,- plesalas,vertaald en van een geregtshof.D evoornaamstehaven
en opgehelderd (1805,3 dln;3dedruk,1841)'', van Palma verleent toegang aan de grootste
ring bj het feest der Orde van schepen en heeft een m010 ter lengte van
rRedevoe
de Unie,29 April 1808''
,- psalomo(1808- 1385 Ned.el.De vuurtoren verheftzich bj
1816,6 dln;3de druk,1834- 1835,7dln)'',rEenige liederen van David en alde liederen

de kleine havenplaats Puërto Py. In 1874
verschenen in de haven van Palma 1260

van Azaf(1815)''
,- rBjbel voordeJeugd schepen meteene laadruimtevan bjna89000
(1811- 1824,24 dln;2dedruk,1935- 1836)'', ton. T0t de uitvoer-artikelen behooren er:
ed-en redekundiggedenkschriftvan broodvruchten1 wjn, oljven, amandel-olie,
mGeschi
Nederlands herstelling (1816)'', - pBjbel, zuideljke vruchten,likeuren,potasch,huiden,
alle de Boeken des 0.en N.Verbonds,be- leder, kaas,pottebakkerswaren,brandewjn,
nevens de Apocrytb boeken des Ouden Ver- zeep enz.,- en t0tde invoer-artikels:k0l0-

bonds(1818- 1830,8sttlkkenl'',- pDeBjbel niale waren! katoen, jzer, manufacturen,
(1827- 1830)''
, - pAanteekeningen op den
Bjbel (1831- 1835)''
, - pApocl'
yfe Boeken
des Ouden Verbonds met de aanteekeningen
(1838)3'
1
Vervolg op Salomo (1838)''
T'reedevervolgopSalomo'',(1841)9
'1- eneen
grootaantalbundelsvoortreFeljkeleerredenen.
Palma, het westeljkste der Canarisehe
Eilanden,teltop 12 D geogr.mjl32000in-

glas, porseleln, hout,stokvisch,steenkolen,
petroleum , graan en m eel.De bevolking telt
er ruim 40000 en met de voorsteden 53000
zielen.Men heeftereen spoorweg naar Inca,
welke t0t Alonacor en Puëbla zal viorden

verlengd.- Voorts vindt men in Spanjeen
Italië meer dan ééne kleine stad,welke den
naam van Palma draagt.

woners;hetisvulcanischvanaardenzeerberg-

Palm a (Giacomo),bjgenaamd il FeccMo
achtig,terwjlvan detalrjketoppen dePico (de oude),een beroemdschilder,gebûren0mde l0s Muchachos eene hoogte bereikt van streekshetJaar1477teSerinaltabjBergamo,
6345 Ned. el. '
1'ot de merkwaardigheden be- overleed te Venetië in den zomer van 1528.
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W aarBchjnljk ontving hj zjne opleiding in
het atelier van GLovanni 2:II1i, terwjl hj
vervolgensdeninvloedondervondvan Giorglone
en daarna dien van Titiaan.Aan zjne vrouwenkoppen wist hj eene ongemeenebekoorljkheid tegeven.In de Académie te Venetië
bevindtzich van zjnehand een spetrusmet

geland begaf. In 1827 werd hj nogmaals
minister van Buitenlandsche Zaken,maarnam
zjn ontslag,toen d0m M é
gwëlde constitutie
ophief,vertrok in 1828 naar hetregentschap
te Oporto en nam met dit laatste de wjk
n=r Engeland.Terwjl dom Mkuëlhem in
Portugal ter d00d deed verwjzen,plaatste

de Heiligen'',- voorts eene rHemelvaartvan d0m Pedro hem aan het hoofd van het reMaria'
' - en in San Zaccaria aldaar eene gentschap op Terceira.In 1832 werd Palmella
%Madonna met Heiligen'
', - en in Santa minister van Buitenlandsche Zaken, doeh

Maria Formosa zjn meestberoemdstuk:rde verloorin den aanvang vanhetvolgendejaar

Heilige Barbara''. 00k vindt men kunstge- de gunst van d0m Pedro, nam als commiswrochten van dezen meester in de muséa te saris der Konillgin deelaan de expeditie van
Dresden, W eenenj Berljn, Miinchen, het admiraal NapLer naar Algarve enplaatstezich
PalazzoPittienz.- Zjn broederszoon,Gio- aan het hoofd van het bewind te Faro.In
x oPalma,bjgenu md ilGïotlïw:(deJonge) 1834 werd hj t0thertog verheven en in 1835
en desgeljks een schilder,werd geboren te door d0m Pedro t0t eersten minister in het
Venetiè' in 1544 en overleed aldaar in 1628. Kabinet van zjne dochter benoemd.In die

Hj had zich gevnrmd naarhetvoorbeeldvan
T'
intoretto,en onderscheidenemuséa zjn met
Btukken van dezen schilderversierd.
Palm blad (W ilhelm Frederik),een ververdiensteljk Zweedschschrjver,geborenden
16den December 1788 te Lil
jestad in 00stGothland, studeerde te Upsala, waar hj
vriendschap aanknoopte met Atterbom en lid
werd van den Aurorabond,waarna hj in1810
aldur door aankoop eigenaar werd van de
Académische boekdrukkerj, merkwaardige
Ndschriften in hetlichtzond,zelfnovellen,
critischeen wetenschappeljkeverhandelingen
uitgaf,en in 1822 leeraar,in 1835hoogleeraar
werd in de Orieksche taalte Upsala,alwaar

betrekking handbaafde hj de gewigtige besluiten der Cortea van 1834 en 1835 tegen de
oppositie,welke vooraldoormaarschalk k
% 1-

#l>AJbestuurdwerd.maarbezweek eindeljk
voorden invloedeenervjandeljke camarilla.
lliettexnin behield hj in het ministérie-sgldankadeportefeuillevanBuitenlandscheZaken.
De omwenteling van 4 November 1836 n00dzukte hem naar Engeland te vlt
lgten,doch

hj keerde weldra terup en maakteop nieuw

deel uit van het minlstérie, waarin hj t0t
1842 zitting hield. In Mei 1846 belastte de
Koningin hem met de vorming van eennieuw

Kabinet, waarvan hj voorzitter werd,doch
het hield n0g geen halfJaarde teugels van
h

hj den Qden September 1852 overleed. Hj et'bew ind ln handen.P almella overleed te
heeftvooralbelangrjkeaardrjkskundigewer- Lissabon den 12den October 1850.
ken in het licht gegeven,- voorts vertalinl?alnlelleën is de naam van een bedektgen van Grieksche treurspelen,humoristische bloejende plantenfamilie uitdeafdeeling der
en geschiedkundige romans (o.a.rAuroraKö- W ieren (zie aldaar).
ningsmark''),een biographischlexiconenz.
,ter- Palm en (Palmae) isdenaam eener eenwj1hj in zjne laatste levenslaren redacteur zaadlobbige plantenfamilie uit de orde der
w as van het conservatieve dagblad:o'riden''. Kolfbloemigen.Zj omvatalleen boomvormige
Palm ella (Don Pedro de Sousa-llolstein, geW assen van eigenaardi
gegedaante.Diegehertog van),een Portugeesch staatsman,ge- W assen onderscheiden zlch door een onverboren te Turjn in 1786,trad reedsvroeg in takten,houtigcn stam ,welke in eene breede
de krjgsdienst, werd vervolgens gevolmag- bladerkroon uitloopt en door een bundel
tigde te Rome en woonde in 1808 a1s gezant wortelvezels in den grond bevestigd is. Eene
van Portugal de vergadering bj der Spaan- eigenljke schorsontbreekt.In plaatsdaarvan
BcheCorteste Cadix.Daarna werd hjgevol- heeft m en de ringvormige litteeken: der afmagtigde te Londen, nam in 1814 deelaan gevallen bladeren of 0ok w e1 een vezelig of
het Congrès te W eenen,in 1815 aan dat te doornig overtreksel,hetoverbljfselder bladParjs, vertrok voorts als gezant naarL0n- scheeden. De groote bladeren omgeven den
4en, en werd in 1816 staatssecretaris voor stam met een Fcheedevormigen voet;zj zjn
Buitenlandsche Zaken in Brazilië. Toen in gesteeldtgevind ofhandvormig,parellelnervig,
Portugaldg omwenteling uitbarstte,plaatste dikwjls tusschen de nerven ingescheurd,en
Palmella zlch aan het hoofd van hetregent- in den knop overlangs geplooid.De groote,
s
chay en reisde op last van de Junta naar rjke bloeiwtbzen komen zjdelings ttlsschen
Brazllië, om den Koning verslag te geven de bladeren te voorschjn en zjn in den bevan de gebeurtenissen.In 1823 werd hj mi- ginne min of meerdoor eenelederachtipeof
nister van Buitenlandsche Zaken en Eerste houtige, kielvormige scheede (spatha) lngeminister, maar hu lde zich a1s voorstander sloten. De bloemen zjn betrekkeljk klein,
van de liberale partj en van Engelandden éénslachtig, één- of tweehuizig en bedekken
haat van dom Mi
y ël op den hals, zoodlt de oppervlaktevandenvleezigen,pluimvormig
hj op diensbevelln April1824in hechtenls vertakten kolf.Het bloemdek iskelkaehtig en
genomen werd. MTéI herkreeg hj door tus- bestaat uit 3.tallige bloemkransen.Doorgaans
schenkomstvan Joao TF zjne vrtjheid en de zjn er 6 m eeldraden.Hetvruchtbeginsel bepprtefeuille van Buitenlandsche Zaken,maar staatuit3 vruchtbladen,isvan 1-t0t3-hokkig
zjn kabinetmoestreedsin Januarj 1825af- en draaqtgewoonljk 3 zittendestempels.De
treden, waarop hj zieh alsgezantnaarEn- vrucht ls enkelvoudig en driehokkig,- 00k
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NTellénhokkig en éénzadig.Zj komtovereen eene smakeljke groente bereiden.Van vele
maeteene bes ofmeteenesaprjkeofvezelige
steenvrucht.Hetkiemwit issterk ontwikkeld,
nu eens olieachtigy dan weder vleezig of
hoornachtig en verbergt de zeer kleine,ke-

soorten is het vleesch der rjpe steenvrucht
eetbaar.Dezaadkernen,aanvankeljkuitzoete

kokosmelk bestaandey worden later hard en
dienen tot voedsel en t0t het maken van
gelvormigekiem in de nabjheid van den0m- palmboter ofpalm-olie. Uit de stammen van
trek onder eene soort van deksel.
onderscheidenesoorten verkrjgtmen eensuiSlechts enkele palmen zjn aan den t0p in kerhoudend sap,hetwelk na gisting een naar

Kkkenverdeeldyb.v.dedoempalm (Hyphaena). wjn zweemenden drank oplevert. Van de

De meeste soorten worden 9 t0t25 Ned.el vezels der bladstelen en vruchten vervaardigt

hoog,terwjl de stam eene doorsnede heefl men sterke touwen en weefsels. De stammen
van 3 t0t6 Ned.palm.De dadelpalmen bereiken weleens eene hoogte van 47 Ned.el,
en de waspalmen op deAndesinZuid-Amerika
verheFen zich zelfs t0t eene hoogte van 56

dienen tottimmerhout,de bladstelen t0tdakbedekking en t0thetvervaardigenvanverlerlei

voorwerpen, terwjl de harde vruchtschalen

als huisraad te paskomen.Als sierplant ver-

Ned.e1.Destam isoverzjnegeheele lengte vullen depalmen voortseene belangrjke rol.
overalnagenoeg even dik ofvan ondereenig- In de voornaamste plantentuinen van middenzins buikvormig.O0k heeftmen er terhoogte Europa heeft m en afzonderljke palmhuizen,
van slechts 1 of 2 Ned;el,bjv.dedwerg- om aan die kinderen der keerkringsgewesten
palmen.Het geslacht Calam'
as, sterk op de
grassen geljkend,heefteen stengelterlengte
van 90 t0t 100 Ned.el,die zich om andere
boomen heenslingert.
Men kentongeveer800 soortenvanpalmen,
welke met uitzondering van een 40-ta1 uitsluitend in dekeerkringslanden te hqisbehoo-

ren.Op hetnoordeljk halfrond vindtmen er
t0t 44ON.B.T0tzoover strekthetgebiedvan
dendwergpalm (Chamaeropshumilis)zichuit,
terwjl00k de dadelpalm in hetzuiden van
0ns werelddeel wordt aangekweekt.op het
zuideljk halfrond vindt men de palmen in
Nieuw-Holland t0t Op 34O Z.B.,in NieuwZeeland t0t op 380,in Afrika t0t op 30Oenin
Zuid-Amerika t0t Op 340.Hetaantalsoorten
en de hoeveelheid palmen neemtt0enaarm ate
m en t0t den evenaar nadert.Tweederdedeelen van het geheele getalbevinden zich tusschen 10O N.B.en 10O Z.B.,en de belft der

bekende soorten vindt men in Amerika.Zj

geven aan hetlandschap een eigenaardigvoor-

komen;zeldenvormenzjafzonderljkewouden,
m aar staan m eestal in groepen of tusschen
apdere boomen op devlakten ofaan deoevers
van rivieren, meren en zeeën. D e meesten

groejen Op de vlakte bj eene gemiddelde

warmte van 27- 300C.Intusschen vindt men
op de Andes 00k soorten,vooralwaspalmen,
ter hoogte van 1900- 2800 Ned.elbovenden

zeespiegel, bj eene gemiddelde warmte van
16OC., terwjldethermometererdesnachts
w e1 eens tot 7O.C.daalt.

Onderdevoorwereldljkeplanten vindtmen
palmen van hetsteenkolentjdperk totaan de

Fig.1.Oreodoxa oleracea.

tertiaire vormingen,doch in deze laatsten het de noodige warmte en vochtigheid te bezorovervloedigst, vooralde geslachtenFlabellaria gen.Eindeljk was(
lepalmtak van oudshet
&:rw.
5.,metgroote,waajervormigebladeren, zinnebeeld der overwinning.
Pltoenoites .Pr0p#.metgevindebladeren,W j geven hierbj de afbeeldingen van Q
Fasciculite.
% Corda met verstrooide vaatbun- palmsoorten,nameljk Oreodoœa olerlcdl en
dels,- en Palmaeite'
g& //#.,welke metde Oreodoœa r:./J (;g.1en 2).Beideleverende
hedendaagsche geslachten Sabal Ad.en Clta- palmkool, eene zeer gewaardeerde groente,
maerops L.hetmeest overeenkomen.
uit jonge palmbladeren bereid. O0k andere
Onder de nuttige planten bekleeden de soorten leveren die groente,vooralAreea CaM, doch het 100f van dezen palmboom
palmen eeneeersteplaats;zj leveren brood, fecA'
wjn,olie en hout.De stammen vansommige wordt er zelden t0e gebruikt,omdathetwegsoorten bevatten een voedzaam meel, onder nemen daarvan doodeljk is.

den naam van sago bekend.HetJonge 100f

Debladeren vanden gewonen#almyrapalm

en de knoppen kan men a1s palmkool tot (Borqsnu Jlàel
lifor-ljzie bjgaandefguur)j
XI.
31
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alsmede die van den kokospalm en van den

voederkoeken verwerkt.D epalm -olie isboter-

ulipotLcoryphal-lr- liferc)wordeninplaats achtig, oranlegeel, riekt naar viooltles en

van papier gebezigd.De hiertoe geschikt ge- smaakt zeer goed, maar wordtin de opene
maakte bladeren dragen den naam van ollaltn. lucht kleurloos en ranzig. Versche palm-olie

De letters worden duideljk gemaaktdoor ze smelt bj 24-270C., doch ranzige, welke
meteene zwartezelfstandigheid intewrjven. veel vrj vetzuurbevat,eerstbj 30-350 of
De palmyraboeken zjn zelden langerdan 60 zelfs bj 42OC.Zj bestaathoofdzakeljk uit
Ned.duim en 5 Ned.duim breed.Men roltze palmitineen oleïne,lostweinig op in kouden,
ineen, verzegelt ze met een weinig g0m en maar gemakkeljk in warmen alkoholen in
verzendt ze a1s brieven. Deze handschriften aether,en wordtzondermoeite verzeept door
zjn zeer'duurzaam ;men meent,datzjhet bjtende alkaliën.D00reene verwarming van
4t0t5eeuwenkunnenuithouden.Deschl.
jver 210- 2200C. of door eene behandeling met
nnder de Hindoe's,die heteerstvanditpapier chroomzuurkalium enzwavelzuurwordtzjontmelding maakt,is Panningroltoe,die bjna kleurd.Men bezigt haarvooralt0thetmaken
42 eeuwen geleden te Arittoewaroem aan de van kaarsen en zeep,totmachinensmeer enz.
Ganges leefde.00k Mn de binnenzjde der 00k andere palmen leveren vet,bjg.Cocos
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DePalmyra(Borassus#t
z5:!!
z
:
/prFtî).
nucifera,Elaeismelanococca.de Oenocarpus-

bladsteelvan Oreodoœa oleracea vindtmeneen
dun vlies, dat in gedroogden toesànd goe; soorten in Zuid-Amerika, Aerocomia sderocarpa in W est-lndië,Attalea Cohunein H0nKhrjfpapieroplevert.
De palm-olie nfpalmboter iseenevetteolie dura8 enz.

pi
t de vruchten van Elaeis guineënsis,welke
.

Palmsuiker (jayery) wordt op eene zeer

in de kustlanden van W est-Afrika op eene eenvoudigewjzeu1
tpalmsaFverkregen,vooral

zeer ruwe wjze gewonnen en vooralbj de uit datvan Arenga à'lccllrz/àrl,en weldoor

Benin-rivier en Kaap Palmas, en in de omBtreken van Lagos,Porto Nuovo, W hydah
enz.in den handel gebragtwordt.Menwerpt
4en bezemvormigen vruchtkolf, die in het
vruchtvleesch de palmolie bevat, in kokend
w ater, schept de olie af,welke zich daarbj
afscheidt en verkrjgt het overige door het
vruchtvleesch uit te persen. De zaden, die

uitdamping. Deze Buiker, de éénige, welke
door de inboorlingen gebruiktwordt,isdonker
en vetachtig,maarzeeraangenaam vansmaak.

C0c0Bnudfera levert'desgeljksveelsap,dat
bj verdamping palmhonig en vervolgens eene

soortvangrovebruinesuikeroplevertjwaaraan
m en den vorm geeft van ronde koeken;deze
w orden in den rook der hutten gedroogd.
e suiker wordt uit Ceylon uitgevoerd n= r
deggeljks veel olie bevatten,worden thans Di
in buitschland op gronte schaal t0tvet en onderscheidene gewesten van Indië. In het
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binnenland verkrjgt men er uitden kittoel- Mauritia iexuosa, Raphia viniferajBorassus
boom (Caryota urens) eene soort van palm- iabellitbrmis,Caryitaurensenz.
suiker, die nog beter is dan die der kokosPalmer.Onderdezennaam vermeldenwj:
palmen. O0k Phoeno q
/ lre.
sïrï,
:levert Buiker.
SLr .
/pz
ll#elPalmer,zie Selborne.
De suikerbereiders klimmen in de maand N0Cltristian rpl Palme
r een verdiensteljk
vemberin de dadelboomen,bevestigenrondom Duitsch godgeleerde. Hp2. werd geboren te
den stam eenige aarden kruiken en maken Winnenden bj Stuttgart den 27sten Januarj
boven iedere kruik eene insnjding, waarin 1811, studeerde te Tiibingen in de theologie
zj een stukje bamboesriet steken.Het sap en werd erin 1845 buitengewoon en in 1852

wordt den volgenden dag ingekookt en de gewoon hoogleeraar.In 1853 zag hj zich in
stroop in een mand van wllgenteenengegoten, den adelstand opgenomen en in 1870- 1872
wier bodem met aarde isbedekt.Men plaatst vertegenwoordi
gde hj de stad Ti
ibingen q

deze mand op eene grootvat.De suikerkris- den Landdag.Hj overleed den 29sten Me
1
@@
talliseerten bljftin 4emand achter,terwjl 1875. Van zjne geschriften vermelden Wp:
de melasse door de aarde sjpelt en in het Evangelische Homiletik (1842; 5de druk,
vat loopt.De ruwe suiker wordt vervolgens 1867)'', - pEvangelische Katechetik (1844;

geraëneerd.BorasswsJt
zi?elliforpli,
xop Oeylon 6dedruk, 1875)'',- rEvangelischeP:dagogik
levert desgeljks veelsuiker.ln Birm a isde (1852; 4de druk, 1869)'', - rEvangelische
palmsuikereen belangrjkhandelsartikel,- in Pastoraltheologie (186042dedruk,1863)':,Sawnoe gebruiken de inwonerszet0tvoedsel, :Die Moral des Christ
enthums (1864)'', wanneer de oogst mislukt, en op Timor is rEvangelische Hymnologie (1865),,, - en
zj gedurende een grootgydeeltevanhetJaar XDieGemeinschaf.ten und SektenW iirtembergs
het voornaamste levensmlddel. Onder de sui- (1876,na zjn dood uitgegevenl''.
ker,die van Madras naar Europa wordtverEdwœrd Sàzlz:
y Palmer,een jverig beoefevoerd, bevindt zich veelpalmsuiker.De me- naar der oostersche taalen letterkunde.Hj
lasse van palmsuiker heefteen eigenaardigen,
maar niet onaangenamen reuk en sm aak en
wordtdoorden bewonerderkeerkringslanden
metgraagte gebruikt. rrusschen geraëneerde
palmsuiker en geraëneerde rietsuiker isgeen

werd geboren te Cambridgeden 7denAugustus
1840, studeerde aldaar en werd er in 1871
hoogleeraar in het Arabisch. Reeds vroeg

had hj zich toegelegd op de studie derO0stersche talen en daarin buitengewone vor-

onderscheid.Men schat de Jaarljksche pro- deringen gemaakt.Hj vergezelde in 1868dudie van palmsuiker op 110 millioen Ned.
pond.
Palmwjn ofgegistpalmsap is een alkohol
bevattende drank , uit verschillende soorten
van palmen bereid en in de keerkringslanden
algemeen in gebruik. Om dien uit Arenga
saccharitera te bereiden, worden de manne-

1869 de expeditie naar den berg Sinaïenv0lbragt in 1869- 1870 met TyrwhittD'Jà: een

verderen ontdekkingstogt door de woestjn

Et
Tîh en dool'Moab.Totzjnebelanrrjkste
geschriften behooren: yorientalmysticlsm ,a
treatise on the Suiistlc and Unitarian theo-

sophy ofthe Persians(1867)'',- rrheNegehj
or South country of Scripture and the desert
ofEtTih (1871)'',- yrfhedesertoftheEx0dus:journeyson footln thewildernessofthe
forty years'wanderings(1871,2d1n)'',- PA
wegvloeit, is helder en heeft den smaak van grammar ofthe Arabian language (1874)'',m ost,m aar wordt w eldra troebel,w itachtig en rDictionary ofthePersianlanguage(1875)''.
en zuur en gaat t0tgisting over.De Chine' Ook heefthj hetgedic.
htvan M oore:pparazen op de Soenda-eilanden verkrjgen daaruit dise and the Peri''in Arabische verzen verdoor destillatie arak. De bloemkolven van taald.
Cocos nucifera leveren vöör hetOpengaan der
Palm erston (Henry John Temple, V*
1Bbloemen desgeltjks toddy. Deze wordt op eount),een beroemd Britsch staatsman, geCeylon en in Bengalenverzameld doorlieden, boren den zosten October 1784 te Broadlands
die tot eene bepaalde kaste behooren.Zj is in Ham pshire uit het oude geslacht Temple,

ljke bloemkolven bj het zetten dervrucht
3 dagen achtereen met een stokje gegeeseld
en daarna even boven de basis afgesneden.
Hetsuikerhoudend sap(toddy),hetwelkalsdan

aangenaam van smaak,en heefteeneopwek- bezocht m et Byron en Peelde schoolte Harkende, zacht purgérende werking.Een paar row en daarna de universiteiten te Edinburgh
uur na de inzam eling der toddy begint deze en te Cambridge. Op z3-larigen leeftjd werd
te gisten,en in dien staatwordtzj doorde hj door den invloed van lord Portland lord
Singalézen bj voorkeur gedronken. Gegiste der Admiraliteiten zag zich in Mei1808afgetoddygeettgoedenazjnenbjdestillatie250t/
J vaardigd naar hetLager Huis.In 1809 werd

arak. C0c0s butyracea levert een wjn, d e hj secretaris bj het ministérie van 0A 10g

volgens som migen voorchampagne nietonder- en verdedigde de daarvoor opgemaakte bedoet.De stam van dezen boom wordtgeveld grooting metveelbekwaamheid. Hoewelvan
en op dieplaatsen,waarbladeren en bloemen afkomst een Tory,helde hj metbetrekking
tevoorschjn komen,uitgehold.In diepotten t0t de emancipatie der R.Katholieken steeds
verzamelt zich gedurende 18 t0t 20 dagen de over t0t de W higs, maar kwam eerst met

palmwjn, en de laatstverkregene bevathet zjne liberale gevoelens voor den dag,toen
grootste gehalte aan alkohol.Voortswintmen
toddy van onderscheidene andere soorten van
palmen, zooals Phoenix sylvestris, Elaeis
guineensis,Attalea Cohune,Mauritiavinifera,

Canning in 1822 de portefeuille van Buitenlandsche Zaken had aanvaard. Zoodra laatstgenoemde aan het hoofd kwam van het Ka-

binet (1827),werd Palmerston daarin opge31'Y
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nomen. Na den dood van Cannùtg belastte in 1852 niet weinig bj t0tden valvan het
zich W ellington met het'beleid der zaken, ministérie-Aldddll.In het daarop volgend miwurna Palmernton zjn ontBlagnam.Nadien nistérie Derby werd hem de portefeuille van

tj4 vinden wj hem t0t1830 ln de gelederen Buitenlandsche Zaken aangeboden, maar hj
deroppositie in hetLagerHuis,waarhj de wees die van de hand;doch toen vervolgens

buitenlandsche staatkunde der regéring gispte lord Aberdeen het roer in handen kreeg ,aan-

en zjnestem verhieftergunstevan Portugal vaarddehj die van BinnenlandscheZaken en
en Griekenland en van de bedreigde consti- maakte zich Jegens de Londensche gezondtutionéle instellingen op hetvaste land.Toen heidspoliciezeerverdiensteljk.DeKrim-oorlog
de Tories in 1830 de teugels van hetbewind deed hetministérie vallenjen Palmerston beM n de W higs moesten overgeven,werd Pal- lastte zich m et de vorming van een nieuw
merston secretaris van Buitenlandsche Zaken Kabinet, waarna de opstand in Indië hem

bj hetministérie.Wé1verloorhj zjn parle- gelegenheid gaf, om met Jeugdige kracht
mentszetelvoor heteonservatieve Cambridge, werkzaam te wezen. Zjne houdlng jegens
maar zag zich eldersgekozen.Gedurende een China en vooralzjne zamenzweringswet,op
qlftalJarenontwikkeldehjnu bj debehande- verlangen van Napoleon I1I voorgedragen,
ling dervraagstukken van den dag degrootste br
agt hem ten va1(1858), en een bezoek te
schranderheid,bragt in 1834 deQuadruple- Compiègne,waarzjn Keizerljke vriendhem
alliantiet0tstandtusschen Portugal.Spanje, met eerbewjzen Overlaadde,wasweinig geFrankrjk en Enpeland,terhandhavingvan schikt om zjn invloed in Engeland te verdeconstitutionélelnstellingenin eerstgenoemde hoogen. Intusschen bragt het uitbarsten van
Q rjkenj beyerkte in 1838 dooreen verdrag den Italiaanschen oorl0g in1859hem wederom

met Oostenrjk en dePorte den invloedvan aan het hoofdvan hetministérie,en hj beRusland in het Oosten, alsmede dien van kleedde die betrekking t0taan zjn dood.Hj
Frankrtjk in Syrië en Egypte, en slootin overleed op zjn landgoed BrocketHallden
1840 een verdrag met de overige Groote M0- 18den Odober 1865, en de algemeene droef-

gendheden.waardoor Frankrjk van alleme- heid Overzjn verliesbewees, datmen zjne
dewerking in de Oostersche aangelegenheden groote gaven als staatsman op prjs stelde.
werd buitengesloten.Metuitzonderingvaneen Steedswashj een tegenstandervan den 00r5-talmMndenhadhjdebuitenlandschezaken l0g,omdathj daarin geenerleiheilzag voor
van Engeland onveqoosd bestuurdjtoen in zjn vaderland,en in hetalgemeenmag zjne
1841 hetliberale minlstérie Melbowrneten va1 staatkunde eene echt Engelsche nuttigheidskwam, zoodat o0k Palmerston zjne betrek- politiek rqrden genoemd.
king moest neêrleggen.Nu werdhjdeleider
Palmltlne (CsIH:sO6)ishethoofdbestandderoppositie in het Lager Huis,waarhj, deel van de meeste vetten, waarin het met
hoewelvruchteloos,de graanwettenenandere oleïne en stearine voorkomt. 0m ze te vermaatregelen van Peelbestreed. In 1842 erfde krjgen,perstmen palm-oliellit,om deoleïne

hj van zjn vader den titelvan rviscount'',
maar behield zjn zetel in het Lager Huis.
NadatPeelden 25stenJunj 1846zjn ontslag
genomen had,ontving Palmerston in het Kabinet-AldzelldeportefeuillevanBuitenlandsche

te verwjderen,- daarna laat men hetoverbljvende t0t oplossing van de stearine met

alkoholuittrekken en hetm etaether om kristalliséren.Palmitine is kleurloos,schubbig en

kristalljn,zeermoejeljk oplosbaarinalkohol
Zaken.Zjnehandelingen waren echterweinig en in kouden,doch gemakkeljk in warmen
geschiktom zjnetegenstandersteverzoenen, aether!nietin water,reageertneutraal,smelt
die hem wegens zjne bemoeizieke en heftige bj 48t', verstjft wasachtig en wordt door
politiek m et den naam van Lord Fïrelrcld alkaliën ligtverzeept.Zjbestaatuitpalmitinebestempelden. In de zaak der Spaansche hu- zure triglyceride en kan regtstreeksdoor verweljken,door deoverweldiging van Sardinië w arming van palmitinezuurm et glycerineveren door het dem pen der(loorhem begunstigde kregen w orden.

omwentelingen op SiciliëeninHongarjeleed
hj evenvele nederlagen,terwjl zjn jveren
voorDenemarkenindeSleeswjk-Holsteinsche
kwestie hem in botsing bragt metPruissen.
Zjn verzet tegen Griekenland in November

Hetpalmitinezuur (C)6HsgO:) bevindt zich

in bjna alle natuurljkevetten naaststearine
a1s glyceride (tripalmitine)? gedeelteljk vrj
in oudepalm-olie,alspalmitlnezurecetylaether
in walsehot, en a1s palmitine-myricylaether
in was. Hetdraagt 00k den naam van cetyl-

1849 bad ten doelden invloed van Engeland
te Constantinopelte versterken en Rusland zv- ofaetkalzu- en men verkrjgt het bj
tebedreigen,geljk hj 00k reedsin dezaak het verwarmen van cetylalkoholmetnatron-

;er vlugtelingen Turkje in bescherming ge- kalk en bj het smelten van oleïnezuurmet

nomen had tegen de bedreigingenvanRusland kalihydraat. O0k uit een mengsel met steaen Oostenrjk. Hetasylregt,door hem aan rinezuur, hetw elk t0t vervaardiging van
alle stM tkundige uitgewekenen toegestaan, kursen gebezi
qd wordt,kan men doorneêrwekte in groote m ate den wrevelvan Frank- slag en kristalllsatie palmitinezuurinzuiveren

rjk,den Duitschen Bond en Oostenrjk,en
toeilhjin overjlingopeigengezagdenstaatsstreek in Frankrjk (2 December 1851) erkende, moest hj aftreden. Zjne houding in
hetParlementwasnietbepaaldvjandigtegen
zjnevnnrmaligeambkenooten,Qochhjdroeg

toestand verkrjgen.Hetvormtvettigaanvoe-

lende nu lden zonder kleur,reuk ofBm aakj
is oplosbaar in kokenden alkoholen aether,

niet in water,reageertzuur,smelt bj 6QOC.,
verstjftin glanzigeschubben en kan bjvoorzigtige verhitting vlugtig gemaakt worden.
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Zjne alkalische zouten zjn in wateroplos- stad.De Israëlietische reizigerBenjam% nan
baar,maar worden in veelwater ontleed!in Tidela vond er in 1172 omstreeks Q000 geeene oplossing van keukenzoutlossen zj niet loofsgenooten. 00k de Arabische aardrjks0p.Zjne overige zouten zjn oplosbaar.De kundige Aboel
feda maaktvan haargewag ill
eerste zjn bestanddeelen derzeep,en palmi- 1321 onder den naam van Tadmor.InEuropa
tinezutlr loodoxyde is een bestanddeel van echter was zj geheel en al in vergetelheid
loodzalf.
geraakt,totdatin1678eenigeEngelschekonpPalmr a, in het Syrisch Tadmor (Pa1- lieden der factorj te Aleppo van de in-

menstad), weleer de prachtige hoofdstad van bûorlingen omtrent de bouwvallen van Palhet Syrische landschap Palmyrenejwerddoor
Salomo gesticht t0t karavanenstation ter bevordering van den handeltusschen de Middellandsche Zee en het binnenland van Azië en

myra berigten ontvingen,dir hen opwekten
om ze te bezoeken. Eerst ln 1691 reisden

eenige Europeanen derwaarts, nameljk Engelschen,dieteAleppovertoefden,enmaakten
Indië.Daardoorbereiktezjweldraeenhoogen in 1695 Omtrentdezestad belangrjkemedetrap van welvaart.Ten tjdederSeleuciden deelingen Openbaar,LaterwerdzjdoorP.r0s
drong de Griekschebeschavingerdoor,zoodat Bruyn, M aundrel, 0.von AïcAfdr,BuekingGrieksche bouwmeesters haar metprachtige Aczzl,lotta en anderen bezocht,maar vooral
tempels en paleizen versierden.Van eengroot werd licht verspreid over hare bouwvallen

tjdperk harer geschiedenis evenwel is zeer doorhetprachtwerk:rRuinsofPalmyra(1753)''
weinig bekend.V00r 't eerst vindtmen haar
wedel.vermeld in de eerste eeuw vôôr Chr.,
toen M areus zxfpzziîf.
shaaraan plunderi
ngter
prooi gaf. Tral'
an'
as onderwierp haar methet

van W ood, Bouverée en Dawkins.De bouwvallen van Palmyra liggen op een verhoog;
terrein in eene uitgestrekte vlakte,omstreeks

90 Ned.mjlvandeEufraat,en strekkenvan
omringendelandschapaan deheerschappj der het zuidoosten naar hetnoordwesten zich uit
Romeinen. In de tweede helft der 3de eeuw over eene lengte van rtzim een uur gaans.
na Chr.vervulde deze stad:gedurende de re- Aan het oosteljk uiteinde verheFen zich de
gériny der Romeinsche kelzet's Galilnws en overbljfselen van den vermaarden ZonnetemAurel%anns, eene merkwaardige rol. Odena- pel,een vierkant, waarvan elke zjde eene
fFzl.
s, een bemiddeld burger van Palmyra, lengteheeftvan225Ned.el,terwjldehoogte
stichtte in die dagen het Palmyreensche rijk, 15 t0t 18 Ned.elbedraagt.Hj isvan geterwjl hj door Galilnus wegenszjne over- hotlwen steen opgetrokken en omgeven door
winning op de Perzen t0t Augustus benoemd een muur,metCorinthischepilastersversierd,
werd. Zjn gebied strekte zic'
h uit van de van welke echter alleen denoordzjdegrooomstreken van Damascus noordoostwaarts tot tendeels is bewaard gebleven.Aan 3 zjden
aan de Eufraatjen omvatte eenige gew esten bevond zich binnen den muur een dubbele
bj den Libanon en in Palaestina,benevens zuilengang, elk met 60 zuilen in hetfront,
vele steden.Nadat hj vermûord was(26;)j terwjlde4dezjde,dievandeningang,eene
greep zjneweduweZenobia,eenenakomeling kolonnadevan 45reusachtigezuilenvertoonde.
van Cleôpatra,de teugels van hetbewind en In het midden van dien tempel, waarmen
bestuurde, hoewel door Rome niet erkend, thans het dorp Toedmoer,bestaande uiteen
hetrjk ten behoeve van haren minderjarigen 50-ta1 leemen hutten, aantreft, bevond zich
zoon Vaballathus, die den titel van Keizer op eene hoogte het binnenste heiligdom,een
voerde.Zj maakte gebruik van de toenmalige tempelmet 16 en 8 zuilen,wiensingang aan

zwakheid van hetRomeinsche Rjk,om zich dewestzjdemeteeneboogvormiyepoortwas
aan deopperheerschappj der RomeinscheKei- versierd.D ezuilen,van welke zlch thansn0g
zers te ontrukken en Klein-Azië)Egypte en

OnderscheideneverheFen,warengecanneleerdj

Mesopotamië te veroveren, terwjl zj zich doch zjn alle van hare kapiteelen beroofd.
Koningin van hetOosten noemde.Eerstkeizer In dien tempelheeft men gewelfde zalen het
Awrelianus maakte in 272 door de inneming fraaje vexsierselen.In hetnoordeljk gedeelte
van Palmyra een einde aan hareheerschappj, vindtmen in eene nis de afbeelding van den
en daarbj verdween vooraltjd deluistervan D ierenriem.Voortsnementegenoverdennoorddie stad der woestjn.Bj de overgave der westhoek van den tempel de zuilengangen
stad waren de ingezetenen m et zachtmoedig- een aanvang,w elke zich t0t aan de noorder-

heid behandeld; doch zj vergolden dit door poortuitstrekten,waaraan00k hetkoninkljk
de achtergeblevene kleine bezetting t0t op
den laatsten man t0e te vermoorden. Toen

paleis gelegen was.Van dit laatste is weinig

bewaardgebleven.Toch zjn ervan de2-t:t
keerde Aurelianqs,schoon hj reeds overde 3000 zuilen,zic'h weleer in Palmyra verhefHellespont was getrokken, aanstonds terug, fende,n0g 2- t0t 300 bljven staan.Buiten
en nu werd de stad t0t aan den grond t0e den muur der stad bevindtzich ineenelaagte
verwoest.Hûewelhj lateraan de overgeble- denecröpolis(doodenstad)van Palmyra,met
ven ingezetenen vergunning schonk om de vele in de rotsen uitgehouwene graven en
stad weder op te bouwen en de keizers Dio- 60torensvan gehouwen stcen,terwjlopeen
eletonu en Jwstinianwshare verrjzenispoog- nabjgelegen heuvel een schieronyenaakbur
den tebevorderen,bleefzj ineenkwjnenden kasteeluitdentjd derArabierenzlchverheft.
toestand, vooral nadat zj in 744 nogmaals De meeste gebouwen der stad schjnen t0t
was geplunderd en verwoest door de Saracé- hetzelfde tjdperk te behoorenjnameljk t0t
nen.Na dien tjd bewaartdegeschiedenisge- de eerste3 eeuwen onzerJu rtelling.HetPa1ruimen tjd een diep stilzwjgen omtrentdeze myreensch alphabeth, in opschriften voorko-
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mend,is door Barthllemy ontcjferd,en de den (1855)''en den roman:slvar Lykke'
s
opschriften zjn doorEoltltorn vertaaldentoe- Historie (1866- 1873,3 dln)''. Daarna vergelicht.
vaardigdehj hettooneelspel:sTiderne skifte
Palm zondag, de laatste zondag vôôr (1874)''enhetfraajegedieht:pAdonis(1874)'',
Paschen,ontleentdien naam aanhetgebruik, - en overleed den Qosten D ecember 1876.jj*
P*de Grieksche en RoomscheKerk inzwang, Zjn broeder Kaspar Peter .
PJJl#cs.*'
:!Idr,
om alsdan palmtakken te wjden,daarmede geboren den zësten Januarj 1805, issedert
de kerken te versieren en een optogtte hou- 1872 hooqleeraar i
n de gesc,
hiedenis aan de
den,ter gedachtenis aan den intogtvan Jezl: universitelt te Kopenhagen en heeft zich a1s
in Jerusalem. Dit geschiedde in deGrieksche geschiedschrjvereen goeden naam verworven
Kerk reeds in de 14de e0l1W , en de Keizers doorzjnegeschriften:pcolaRienzi(1838)'',deelden dan geldstukken uit,die 00k palmen nGrevens Feide (1853- 1854,2 dlnl''
,- en
genoemdwerden.IndeLatjnscheKerk werd XDe Förste Kongerafden OldenborgskeSlsgt
dit feesteerst eenige eeuwen later ingesteld, (1874)''.
vermoedeljk door Grdr prïld & Groote. De
Pam akasan is de naam van eene afdeepalm-ezelprocessiën1 t0t aan hetJaar1700 te ling op heteiland Madoera.Deze grenstin het
Moskouingebruik,werdeninsommigeplaatsen noorden aan de zee,in het westen aandeafvan Duitschland gehouden t0t in het begin deeling Madoera,in hetzuiden aan de Straat
van de 19Ge eeuw.De plegtige wjding der Madoera en in hetOosten aan deafdeeling S0epalmtakken geschiedtteRome doordenPaus, manay,entel
tongeveer90000inwoners.Het
waarna zj aan de verschillende kerken der land ls er Over het algemeen vlak en van
stad wèrden uitgedeeld. Men verzamelt die talrjke beken doorsneden. Landbouw , veetakken aan de kusttusschen Nizza en Genua. teelt,zoutziederj, visscherj en handel zjn
W = r men geene echte palmtakken bekomen er de voornaamste bronnen van bestaan.De
kan,gebryiktmenoljf-en wilgentakkenenz. evenzoo genaamde hoofdstad heeft een aange-

Palom lno y V elaseo (D0n AcisiloAn- naam enzindeljkvoorkomen,isvoorzienvan
tonio),een uitstekend Spaansch schilder,ge- een kraton,en telt omstreeks 6000 inw oners.
boren in 1653 teBulalance bj Cordova,Ont- Pam alang , eene assistent-residentie en
vingeenewetenschappeljkeopleidingenlegde regentschap op Java,t0tde residentie Tagal
zich daarna t0e op de schilderkunst onder
toeziqt van Valdez.In 1678 ging hj naar
Madrld Tvaarhj vriendschap slootsaetCareno
en Coëllo en grooten roem verwierfdoorzjne
fresco's uitde fabelvan Psyelte in dûHerten-

gaanderj van het Prado.In 1688 werd hj
Koninkljk hofschilder te Madrid en vertrok
in 1697 naar Valenda, waar hj degroote
fresco's schilderde in de kerk van San Juan
de1Mercado.LaterschilderdehjteSalamanca,
Granada en Cordova, en overleed te Madrid
den 13den April 1725.Vooral 00k heefthj
zich verdiensteljk gemaakt door de uitgave
Van zjn werk:rElmuseo pidoricoJrescahz
optica etc.(1715- 1724,3 dln)''.
Paludan-M ûller(Frederik),eenverdiensteljk Deenschdichter,geboren den 7denFebruarj 1809 te Kjertemlnde op Funen,studeerdeteKopenhagen,wektetoenreedsdeaandachtdoorzjnromantisch tooneelspel:rKJër-

lighed vedHoFet(1832)'',maarverwierfeerst
roem a1sdichterdoorzjn uitstekend gedicht:
XDandserinden (1833)/'en doorhetidyllischlyrischdrama:AmorogPsyche(1834)'',waarna
hj onderscheidene andere in het licht gaf.
Nadat hj van 1830 t0t 1840 Duitschland,

behoorend,grenst in hetnoordenaandeJavazee,in hetwestenaan Tagal,inhetzuidenaan

Banjoemaasenin hetoostenaanPekalongan,
en teltomstreeks40000 inwoners.Deevenzoû

genoemde hoofdylaats,bevolktmetOmstreeks
5000 inwoners,lseen aardig stadje,meteen
klein fortversterkt.
Pam ir is bj de Turken en Tartaren de
naam eener onbew oonde wildernis,meer bepaald die derw oeste hoogvlaktenvan Midden-

Azië,welke zich tussehenden Hindoekoeslen
het Thianslangebergte uitstrekken.Zjvormen
eenereeksvanbreede,zaehtgolvende,grazige

dalen op eeneaanmerkeljk opgestuwdevlakte,
die in hetm idden doorsneden wordtvaneene
bergketen terhoogte van 4- of5000 Ned.el.
De dalbodem daaltnergens lagerdan t0t3000
Ned.elboven den zeespiegel. Het gras dient
den Kirghizen totvnedselvoorhun vee.Over

eene lenqte van 200 Ned.mjlgaan vandaar
onderscheldene hoogdalen uit met dieper afdalenden en beter besproeiden bodem. Aan

den oosteljken zoom dezerwildernisverheft
zich eenegrootsche bergketen metbesneeuwde
toppen, op de kaarten met den naam van
Bolorketen aangeduid. Eén harer toppen,de

Ihlië en Frankrjk bezochthad,vestigdehj Tagharma,vexheft zieh terhooytevan 7770
zich teKopenhagen en schreefhetdramatisch Ned.el.De Ghez ofJamoeniar,ln hetKaragedicht:pvenus(1841)'',doch zjnhoofdwerk koelm eer ontspringend, heeft door die keten
is hetdidactisch-humoristisch gedicht:rAdam

Homo (1841- 1849,3 dln;5dedrukj1873)'',
waarin hj eene trefende voorstelling geeft
van het realistisch streven van onzen tjd,
waarbj alle idealen verloren gaan. Daarna
bepaalde hj zieh bj de godsdienstig-wjsgeerige dichtsoorten leverde:rlfalanus'',- pParadiset'', - nAbèls Död''
t - pKain''; XAhasverus'', - en rBenedlctafNursia'.In

heen een weg gebaand. Vroeger behoorden
deze hoogvlakten t0tde onbekende gewesten
der aarde.maar in 1869,1873 en 1874 wer-

den zj door Europeanen bezocht. Uit het

noorden trokken de Russen derwaarts,eerst
Fedtqlknko in 1871,en daarna in 1875- 1876
eene kolonne onder generaalSkobolew methet
oogm erk om de Kirghizen te ttlchtigen.
Pam licosound is de naam van een uit-

proza schreefhj hetverhaal:rungdomskil- gestrekt haF aan de kust van den N00rd-

PAMLICOSOUND- PAMPLONI.
Amerikaanschen Staat Carolina,ten noorden
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streken bestaat uit onderscheidene Btammen,

met de Albemarlesound,desgeljkseen haf, die den gemeenschappeljken naam van Pamen d00r talrjke openingen in delandstrook pas-lndianen dragen.
metden Atlantischen Oceaan verbonden.Het
Pam philus,een schilder uitAmphipolis,
land aan haren oever is moerassig en met leefdein deJaren390-350vôôrChr.en waB
digte wouden begroeid. De Tar River en de metzjn leermeester Ewpomp%sdestichtervan
Neuse River storten er zich in uit.
deSicyonischeschilderschool.lljonderscheidde
Pampas isdenaam van hetzuideljk ge- zich doorzjnewetenschappeljke vprming en
deelte dervlakke,lagelanden inZuid-Amerika. beweerde, dat reken- en meetkunde onmisZj strekken zich uitvanChiquitos,eenepro- baar waren voor den schilder. uipellen bevincie van Bolivia (0p 20OZ.B.
),langsde hoordet0tzjneleerlingen,en pDekomstder
west- en gedeelteljk langs de oostzjdevan om bescherming vragende Heracliden'',in de
de Paraguay en Parana,en vanhierten zuiden Stoa Poikile te Athene geplaatst,wordtal:
van de Ri0 de la Plata tot in Patagonië, zjn voortreleljkstkunstgewrochtvermeld.
Pam phlet is de naam , wurmede men
terwjl zj in hetzuiden de ruimte beslaan
tusschen de Atlantische Zee en den voetvan een schotschriftbestempelt.Die naam schjnt
het Andesgebergte. rrptde Pampas behooren het eerst in Engeland gebezigd te zjn.Hj
alzoohetzuidwesteljk gedeeltevanBrazilië, komt reeds voorin nllenry V''van M aknpere,
Urugnay, Paraguay, Chiquitos, Chaco, het maarzjn oorjprong is onbekend.
grootste gedeeltevan de ArgentjnscheRepu- Pam phyllë9 in dedagen der oudheideen
bliek enPatagonië.zoodatzjeeneoppervlakte landschap in Klein-Azië,strekteaanvankeljk
hebben van 76000 1 geogr.mjl.Vooralbezigt zich uit overhet smalle kustgeweBttuBschen
men den naam van Pampas voor de groote, Lycië en Cilicië, voorts als Romeinsche pro00k
steenachtige woestenjen en zoutsteppen der vincie z
jdenoverhetaangrenzend PisidiëMn
Van den Taurus en Nvas in het
Argentjnsche Republiek. welke t0t diep in beide
al
ge
me
en
een bergachtig land.Eenige geogr.
Patagonië voortschrjden.Men vindternagenoeg geene boomen,heesters ofbouwlanden,
maar de grond is er metgras en hooge kruiden begroeid. D e enkele rivieren, w elke er
door de vlakte kronkelen,droogen uit in het

mplen van de kust verheftzich de Tauru:j
die onderscheidenetakkenuitzendt.Hetéônige
voorgebergte is er Kaap Leucotheion,thans
Karaboeroen.T0t de rivieren behooren er:de

warme saizoen en vormen in den regentjd Catarrhactes (Doedensoe), Cestrus (Aks0e)j

vele meren en moerassen.De bodem isermin Eurymedon (Koeprysoe) en Mel
as (Manarof meer van zout doortrokken,vooralin het gatsoe).Debewonersde@l
andsbeBtondep u1t
westen, waar zich de travesias uitstrekken, lnboorlingen en derwaarts getrokken Cillciërs

meteen schralen plantengroeibedekt,terwjl en Grieken.Zj deelden in hetl0tderoverige
zj hier en daar mild besproeide oasen 0m- kustvolken van Klein-Azië en waren bj afsluiten.De rivieren,zooals de Salado,Dolce, wisseling aan de heerschappj der Perzen,
Ri0 Primero,Rio Secundo,Rio Tereero,Ri0 MacedoniërB en Syriërs onderworpen. Velen
Quarto9 Desaguadero enz-,zjn alleen in de van hen hadden geen anderbedrjfdan zeehooger gelegene bergstreek van zoetenzuiver rooverj.T0tdestedenbehoordener:Attaleia
water voorzien,hetwelk later zoutdeelen 0p- (Adal
ia)en Kibyra aan zee, Aspendosaan
neemt,ondrinkbaarwordtenzichgedeelteljk de Eurymedon enz.
inzoutenmerenuitstort.HetdroogeJaargetjde, Pam plona of Pampeluna, de versterkte
in October een aanvang nemend,duurt vaak boofdstad der Spaansche provineie N avarra,
3 of 4 maanden, terwjl geen enkele regen- aan de rivier Arga en aan den spoorweg van
droppeldengloejendenengescheurdenbodem Saragossa naar Alsasua gelegen, is de zetel
verkw ikt.
van een kapitein-generaal,van een bisschop
De Pampas van Buénos Ayres zjn voor en van een geregtshof,en heeftbreede,regte,
een groot gedeelte metklaveren hoogedis- maar slecht geplaveide straten, eene fru je
tels begroeld, die een ondoordringbaar woud hoofdkerk in spitsboggstjl, in 1397 door
vormen,doch tegen heteinde van den zom er K- elI11,koning van Navarre gesticht,met
sterven.Hetten zuiden daaraan grenzend ge- 2 torens uit lateren tjd in FlorentjnBchen
westterbreedtevan750Ned.mjllevertalleen stjl, - voorts eene citadél, een paleiB
hoog gras! en verder naar hetzuiden en in van den onderkoning, een nieuw gouvernede nabjheld van de oosteljkeAndes-helling mentsyaleis, een instituut voor natuurljke
is de vlakte metlaaggeboomteenstruikgewas historle,eene boekerj,eenplantentuin,eene

bedekt.HetklimaatderPampasiszeerwarm, teekenschool,eene schoolvoorwiskunde,eene
maar in het algemeen gezond.Te San Juan voor genees- en artsenjmengkunde, een se-

rjst de thermometer we1 eens tot 38,ja,
zelfstot43OC.InDecemberwaajenerwarme
winden,die zand en stofmet zich voeren.In
het voorjaar en den zomer heerscht er de
noordewind, en in den winter de gure,geweldige zuidwestewind (Pampero).Men heeft
in dePampastalrjkekudden rundvee,paarden en schapen,- wilde dieren uit hetkattenqeslacht, wilde honden, Amerikaansche
strulsvogels,viscacha'senz.De bevolkingdier

minarlum ,benevens andere inrigtinqen van

onderwjs,een grooten circusvûorstlerenge-

vechten, onderscheidene fàbrieken voor de
bereiding van leder,van parkement,vanlaken,

van was,van snaren enz.,een aanzienljken
wjnhandel en ongeveer 23000 inwoners.Deze stadishetPompejöpolisderOuden.Zj

kwam in het bezit der Mooren,doch werd
in 778 door Kkelde Groofeveroverd.In901
sloeg de Saraceensehe stadhou4er van Sara-
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gossa hetbeleg voor hare murenjmaar werd

vorm en eene soort van boschduivels.ln de

dopr Saneho t)= Nararre geslagen. Zj was
na dien tjd de hoofdstad van Navarre en
sedert 1512 die van het Spaansche gedeelte
van dit gewest.In 1521 werd zj veroverd

Kunst onderscheidt men eene oudere en eene
nieuwere voorstelling van Pan.De oudere ig
die van eengewoonmensch,maardenieuwere
geeft hem horens,een boksbaard enbokspoo-

Franschen, en in 1823 werd zj door deze

Pan (Jan).eenNederlandschletterkundigej

door de Franschen onderLesparre,die echter ten.Doorgaans draagthj een herdersstafen
kort daarna hetonderspit moesten delven.In eene herdersiuit; 0ok ishjweleensmeteen
1808- 1813 waszj wederom inhetbezitder krans van dennentakken versierd.

pnder maarschalk Lauriston ingenomen.Ge- geboren te Enkhuizen den zlsten Mei 1785,
durende den burger-oorlog van 1836 t0t 1840 studeerde eerstte Franeker en vervolgens te
bl
eefzj in demartderChristinos.In 1841 Leiden , promoveerde in de regten,werd adpoogde O'Donnell zleh vruchteloos van haar vocaat te Enkhuizen, daarna te Hoorn en
meester te maken;doch in 1854 kooszj de aanvaardde in 1838 de betrekking van raads-

zjde van O'
Donnell,en 00k in denJongsten heerin hetprovinciaalH0fvan Drenthe.Hj
burger-oorlog(1873- 1876)bleefzjindemagt nam Wegens doofheid in 1858 zjn ontslag,
der liberalen.
keerde terug naar Hoorn,en overleed aldaar
Pam pus isde naam van een ondiep vaar- den 25sten September 1871. Van zjne gewater in Nederland, hetwelk het IJ vöör schriftenvermelden wj:pAanwjzingderoude
Amsterdam met de Zuiderzee verbindt.Het en nieuwe dichters, door Mr.W .Bilderdjk
ligttusschen de zandgronden aan den W ater- en vrouwe K.W .Bilderdjk overgebragtof
landscY n Zeedjk en hetMuiderzandenheeft nagevolgd!metaanteekeningenenz.(1839)''
peene diepte van omstreeks 3 Ned.el.Vöôrdat DAanmerklngen op de taalen stjlderont-

het Noord-Hollandsche Kanaalgegraven was, werpen van wett0therziening derGrondwet
moesten de schepen,dieindeTesselschegaten (1848)'',- en pKleine opstellen over de gebinnenvielpn,zich over PampusnaarAmster- schiedenis,oudhedenenhetbjgeloofinDrenthe
dam begeven, zoodat zj veelalgenoodzaakt (1862)'',meestalopstellen in tjdschriften enz.
waren van ligters of van scheepskameelen
Panacee noemt men een geneesmiddel
gebruik te maken. Thans echter is na de voor alle kwalen.Het spreekt van zelf,dat

doorgraving van Holland op zjn 5ma1steen ietsdergeljksnietbestaat.
n0g veelkorterwaterwegnaarzeegeopend.O0k de Bank van Flakkee,in het zeegatvan
Goedereede gelegen, draagt den naam van
Pampus.Deze ondiepte wordt in Noorder-en
Zuider-pampusonderscheiden.

Panam a of Istmo is de naam van een
Staat der Bondsrepubliek Columbia.Hjheeft
eone uitgebreidheid van 1485,3 D geogr.mjl,

omvatdeLandengtevanPanama(00k dievan
Darië geheeten),welkeNoord-en Zuid-Ame-

Pan is in de Grieksche fabelleer een A:- rika verbindt en den Atlantischen Oceaanvan
cadische bosch- en weidegod, een zoon van deStille Zeescheidt,terwjlhj opdesmalste
Zews (Jupiter)en van de nymfCallisto,ofvan plek (tussehen de stad Panama en Navybaai)
Hermen (Mercurius)en van eene dochter van eene breedte heeft van slechts37Ned.mjl.

Dryops,wiensschapen hjhoedde.Hj kwam

In het noordwesten grensthj aan Costarica

met horens, een baard, een krommen neus, en in hetzuidoosten aanCauca.DeCordilleraeen staart en bokspooten ter wereld,zoodat keten daalt er t0t eene heuvelreeksmettopzjne moedervan schrik devlugtnam ,maar pen, welke de hoogte van 300 Ned.elniet

zjn vader Hermes bragt hem naarden Olym- overschrjden.Eerstbjdegrenzenvan Costapus. De dienst van P an verbreidde zich in rica vertoont zj zich wedera1seen hooggeArcadië meer en meer. Hj woonde er in bergte,en in den vulcaan van Chiriqui vergrotten,zwierferrond langsbergenendalen, heftzj zich terhoogte van 3383Ned.el.Van
nu eenshet wild vervolgend,dan w ederdan- detalrjke kustrivieren zjn erdeRi0 Tuira,
send m et de nym fen,en werd gehouden voor deRi0Bagano (Clap0)en de Ri0Chagresde
een jverigJageren v00reen beschermerder voornaamste en tevens deéénige,diebevaren
kudden.Hj was een vriend dermuziek en kunnen worden.De kust,aan wierzuidzjde
de uitvinder derherders-ofPansiuit2waarop

hj in ztlnegrotdesavondsblies,enhjmaakte
van eeneschelp eene soortvantrompet,waarmedehj de Titanstjden:hunstrjdtegen de
Goden schrik aanjoeg (vandaar Panische
schrik).Als boschgûd bezathj de gaveder
voorspelling en gaf hierin onderwjs aan
Apollo.O0k washj de dienaaren m edgezel
van Cybele en Dionysu.Later werd hj uit

de groote Golt'van Panama met een aantal
eilanden zich opent,bezituitmuntendehavens

en baajen,maarhetbinnenland iseenegrootendeels n0g weinig bekende, onbebouwde,
maar met een weligen plantengroei bedekte

wildernis.T0tdevoortbrengselenvanhetrjk
der delfstoibn behooren er:goud,steenkolen

en jzer;devoorheenbloejendeparelvisscherj
op de k11stiser nagenoeg geheelverdwenen.
misverstand voor een zinnebeeldvanhetheelal Op de bouwgronden groejen errjst,maïs,
twoa'
:'
:) gehouden.Deden en de eik waren koël,cacao en suiker.Van debevolking,in
M n hem gewjd. Men oFerde hem bokken, 1871 ruip 220500 zielen tellende, behooren
lammeren, koejen, honig, most en melk. slechts60/0t0thetrasderBlanken.Menheeft
Vooralin Areadiëhad hjveletempels,maar er omstreeks 13000 Indianen,van welke de
0nk in Argolus,Sicyon,Oropus,Athene,bj helft t0tde beschaafde,dat is van kleederen
Marathnn en in Thesaalië.De Panskinderen
en Pansvrouwen ofhetgeslachtder Panisken

voorziene,behoort.De Kleurlingen hebben er
verrewegde overhand.In hetwesten van den

PANAMA- PANATHENAEA.

Statwjzen oude graven, overbljfselen van
gebouwen en talrjkeopGchriftenop eenaloud
tjdperk van Indiaansche beschaving,welke
erzich vermoedeljk onderMexicaanschen in-
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kantoor enz., maar zeer weinig njverheid;
zelfs de zoogenaamde Panamahoeden komen
uitZuid-Amerika.Erisechtereenbelangrjke

transito-handel,grootendeels in het bezit van
vloed ontwikkeld heeft. Meer dan de land- Amerikanen.T0tde uitvoer-artikelenbehooren
bouw is de veeteelt er van belang.Ten be- er: huiden, gedroogde kruiden,verfhout en
hoeve van het algemeen verkeer isin 1850- paarlen. Het aantal inwoners bedroeg er in
1855 dooreene maatschappj van kapitalisten 1872 ruim 18000. Hare haven werd in 1849
te New-York een spoorweg overde landengte t0teenevrjhaven verklaard,doch wegensde
gelegd van Panama aan de Stille Zee naar ondiepe kustmoeten de schepen er op 2 Ned.
C010n aan den Atlantischen Oceaan.Die weg mjlvan de kt
lstten ankergaan,zoodatde

is 73 Ned.mj1 lang, maar heeft door de reede zich eigenljk bj deeilandenTabogaen

opening van den Pacifekspoorweg in Noord- Taboguilla bevindt. De eerste stad Panama,
Amerika veel verloren,zoodat de diredie in aldaar in 1518 gesticht, werd in 1670 door

1872nieteensaan haregeldeljke verpligtin- den Qibustier Morgan aan devlammen prjs
gen k0n voldoen.Hetbj herhalinggeopperde gegeven,waarna Cordova op een afstand van
plan,om de landengte doortegraven enalzoo 3 Ned.mjl van de oude stad eenenieuwe
de beide zeeën door een waterweg te verbin- deedverrjzen.Zj wasindedagenderSpaanden, is t0t nu t0e een ontwerp gebleven.In scheheerschappj zeerrjk en destapelplaats
den Jongsten tjd heeftA.de Gpprzldaartoe van den handel met Peru en met de Philipeene andere ljn onderzoeht en aanbevolen, pjnscheeilanden.Daarnakwam zjinverval,
nameljk tusschen de Golfvan Uraba en die maar begon weder te bloejen,toen in 1833
van San Miguël, op 80N.B. en ter lengte eene stoombootverbinding t0t stand kwam

van 75 Ned.mj1.T0t bevordering van die tusschen Panama en Peru,Chilien de oostonderneming isin 1876 eenemaatschappjt0t kust van Jamaka.Merkwaardigiseindeljk,
stand gekomen.
Tusschen den Staat Panama en de overige
republieken van Columbia bestaatslechtsweinig verbandqmen vindt ditlaatstealleen met
betrekking t0t de buitenlandsche aangelegenheden,de naturalisatievan vreemdelingen,de
nationale inkom sten en uitgaven,het wapen
en de vlag,maat en gewigt en de staatsdomeinen, daar dit alles onderworpen is aan
hetcentraalBesttlur.V00ralhetoverigewordt
gezorgd doo1' de regéring van Panama.Aan
hethoofd van deze bevindtzicheenpresident,

datin 1825tePanamahetalgemeencongrèsder

vrjeStaten van Zuid-Amerikageopend,maar
laternaarTacubaya bj Mexicoverlegdwerd.
Panathenaea is de naam va'
nhetgrootste
en otldste staatkundig-godsdienstige feestder

Atheners, hetwelk ter eere van àtltene (Mi-

nerva), de beschermgodin hunnerstad,werd

gevierd.Defeesteljkheden waren reeds ingesteld door Ereehtltelts,en Thesens veranderde
Z0,nadathjdeAtti
schevlekkent0teenestad

vereenigd had,in Panathenaea (feesten voor
alle Atheners). Ten tjde van den archont

terzjdegestaandooreenW etyevendLiehaam ? Hipplklides, 6 Jaar vôôrPislstrateswerden
datiederjaarvergadert.De lnstellingen ademen ereenzeervrjzinnigengeest.Hetgrondgebied is verdeeld in ; departem enten,nameljk: Panama, Chiriqui, Fabrera, Herrera,

zj voor alle vreemde Staten Opengesteld,
waardoor hun luister niet w einig toenam.
Men verdeelde ze in groote en kldne.Deze

laatstenwerdenlaarljks,dochdeeerstenom de

Los Santos,Coclé,en Colon.Totde belang- 5 Jaar,telkens in het3deJaarderOlympiade,
rjkste steden behooren er,behalve deeven- gevierd.D it geschiedde op den 25sten totden
zoo genoemde hoofdstad: Colon (Aspinwall) 28sten dag der m aand Hecatom baetlm ,en de

en Santiago, terwjl de weleer bloejende laatste dag was de belangrjkste.De feesten
havensteden Puerto Bello en Chagres in een bestonden gedeelteljk in oFeranden,optogten
kwjnenden toestand verkeeren. Sedert1823 en tooneelvertooningen: gedeelteltlk in wedwas Panam a,te voren TiërraFirmegeheeten, strjden
sedert Pêr%eles 0ok op muzikaal
ingeljfd in dedoorBoliva'
rgestichterepubliek gebied.Met laatstgemelden wedstrjd,in het
Columbia en bleef, bj de ontbinding van Odéon gehouden,nam hetfeest een aanvang.
deze in 1830, a1s provincie Panama bj de Vooraldewedstrjden werden10kampregters
republiek Nieuw-Granada,totdat zj zich in (athlotheten) uit de 10 phylae gekozen.De
1855 zelfstandig verklaarde. In 1861 voegde prjzen bestonden uit kransen,gevlochtenvan
Panamazich wederbj de Vereenigde Staten takken van den gewjden oljfboom en tevens
van Columbia.
uit eene groote, fraaje aarden vaas, met
Dehofdstad Panamaligtaandenoordzjde heilige olie gevuld.Hetglansrjkste gedeelte
der Golf van Panama en aan hetzuideljk van hetgeheele feest was de plegtige optogt
uiteinde van bovenverm elden spoorweg ineen van al deingezetenen van Athene (mannen,
zeer warm en gedeelteljk zeerongezond ge- vrouwen,Jpngelingen en maagden) met de
west,aan den voetvaneeneheuvelketen;zj aanverw ante stam men,alsmede de groote ofis verdeeld in eene boven- en benedenstad en ferandemetden gemeenschappeljkenmaaltjd.
heeft met hare gedeelteljk in puin liggende Hetprachtigste voorwerp bj den oytogtwas
kerken en kloostersjen omgeven door berg- het rjk geborduurde,saFraankleurlgeopperachtige eilanden,van de zeezjdeeen schil- kleed van Athene, hetwelk op ieder feest
derachtig voorkomen. Deze stad is de zetel door de Attische vrouwen werd vernieuwd.
van het landsbestuur en van een bisschop. Eene hecatombe besloothet feest.De kleine
Men heeft er eene oude hoofdkerkjeen post- Panathenaea waren minderluiaterrjk.
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P anax L.is de naam van een plantengeslacht uit d: familie der Araliaceën.Het0m vat heesters en boom en der w arme gewesten
met3-t0ts-tallige,scheedevormendebladeren,
tot trosvorm ige scherm en vereenigde bloemen
en zamengedrukte, z-hokkige bessen. Van

votldig, lang en smal, aan den rand doorn-

achtig,enhand-ofvindeeligkunnen zjn.De
bloemen zjn éénslachtig,één-,twee-ofveelhuizig en geplaatst op qen enkelvoudigen of
vertakten kolf in eene e
'én- ofmeerbladige,

vaakgekleurdescheede.Demanneljkebloemen
P. g'
I
JZIgC
Z:Jt
III,
: Z., die in Noord-Amerika zjn naakt of door een één- of meerbladig

van Canada t0t Carolina groeit,gebruiktmen bloemdek omgeven en hebben een grootaantal
den wortel in plaats van zoethout, en P. meeldraden metdraadvormige helmdraden en
dcAipdds, Nees ab Tsenb., in Oost-lndiö, 2-of'4-hokkigehelmknoppen.Devrouweljke

China en Jaqan groejende,levert den gin- bloemen zjn zelden van een bloemdek voorsengwortel, dlen men in China en Japan a1s zien;zjbestaanuitonderscheideneéénhokkige
een uitstekend geneesmiddelbeschouw t.
vruchtbeginselsmetzittendestempels.Devrucht
Panay,een dexaan Spanjeondexworpene isbes-ofsteenbes-achtig,endezadenbevatten
Philippjnsche Eilanden, ligt ten zuidoosten een vleezig of hoornachtiy kiemwit. Men
van Mindorp en teltop 214 C) geogr.mj1 vindt de Pandaneën overalln de keerkringsongeveer een half millioen inwoners, die in landen4zj leveren eetbarevruchten en daarnaam Christenen zjn.Men heefterprachtige enboven in stok en bladeren de grondstof
wouden.De voornaamte voortbrengselen zjn voor verschillende voorwerpen.
rjsten tabak,en de hoofdstad isAntigua.
Pandanus L.;J. is de naam van een

Panckoucke isde naam vaneengeslacht plantengeslachtuit de fam ilie der Pandaneën.
van boekdrukkersenboekhandelaarsin Frank- H et Omvat boomen en eenige w einige heesTP**k.D e stamvader A ndrl Jpydp/zPancl
coueke, tergewasyen methet voûrkomen van Palmen,
geboren in 1700teRjBselen aldaaroverleden meestal met een slanken, onverdeelden en
den 17denJulj1753,waseenmanvanvrjzin- alleen aan den t0p vertakten stok,rustende
nige beginselen en trad als sehrjver0p.- op een toestel van luchtwortels, - voorts

Ztjn zoon CltarlesJoseph Tcsckpvcb ,geboren met groote,ljnvormige,aan den rand en op
te Rjsselden26stenNovember1736,vestigde de middennert'doornige en in eene 3-voudige
zich in 1754 teParjs,waarzjnhuisdever- spiraal geplaatste bladeren, met éénhuizige,
ertakte bloemkolven geplaatste
gader/laats werd deruitstekendste letterkun- meestal op ev
n 0P enkelvoudige bloemkolven

kundlgen van dienti
jd.Htjschreef0.a.eene manneljke
rGr
ammaire raisonnêe (1795)'',vertaalde de vereenigde vrouweljke bloemen,en metzawerken van Tanso en Ariosto, zond den menrestelde bes.ofsteenbes-achtigevruchten.
Mercure de France''in hetlicht,voorts:de Talrjke Pandanussoorten vindt men in de
geschriften vanBnfon,dereizenvanLaltarpe, warme gewesten van het oosteljk halfrond,
een groot rvocabulaire''
,hetpRépertoireuni- vooralopdeeilandenvandenIndischenOceaan
verseldejurisprudence''eneenepEneyclopédie en de Mascarenen, waar zj zich aan het
methodique'' welke die van Diderot zou ver- strand verhelen en vaak uitgestrekte gedeel-

vangen.O0k is hj de stichter van den rMoniteur'',die gedeelteljk thansn0g in handen
is van de leden van ztjn geslacht.Hj overleed den 19den December 1798.- Zjn zoon

ten der kustmeteen ondoordringbaren jlan-

Pardsden z3stenDecember1780,wasschrjver
en uitgever.Vanzjneuitgaven vermeldenwj:
een pDictionnaire des sciences médicales(begonnrn in 1810,60 d1n)'',- de rDescription

o0k aançekweektop deAntillen en op Mau-

resque aux îlesHebrides'',met25platen.Htj
overleed den llden Julj 1844.- Zjn zoon
ErnestTcpckovcàd,geboren te Parjsin18082
was t0t in 1868 deelhebber in de drukkerj

den een belangrjk voedingsmiddel aan het
volk.P .o/krccfl,
qRoœb.uitIndiëonderscheidt

Charles .rpvï.
s Flenry T cpcko/lfclz,geboren te

tengroei bedekken. P. wfils.
s B ory groelt op
de M ascarenen en op M adagascar meteenston
ter lengte van 6 Ned.elen met zeer lange,
zwaardvormige bladeren.Deze boom wordt

ritius; zjne Oranlevormige vruchten zjn eetbaar en zjnebladeren leveren sterkevezels.

Ditgeldto0k van de bladeren van P.odorade l'Egypte'' een prachtwerk in 25 deelen Jiy.
siply.
s, die 51/2 Ned.el hoog wordt,vele
met 900 platen, op last van N apoleon I be- luchtwortelsheeften doornige,lange,zwaarde
n
door
vormi
ge
bladeren en bolvormige,groote,gele
gonnen
den bjstand van Lodewj;k
X VIII voltooid,- en de kostbare rBiblio- of roode vruchten draagt.Hj groeit op de
thèquefrançaise-latine'',- envanzjneeiqene eilanden der Zuidzee,wordtaldaar,alsmede
gesehriften:gEssaisur l'exposition,la prlson in China en oost-lndië gekweekt, en zjne
et la peine de rnort'', - en pvoyage pitto- vruchten verschaFen op onderscbeidene eilanzich door een verbazen; snellen groei, en

P.Jlrclît.d is eene ongemeen fraaje blad-

plant.
en gérant van den rMoniteur''.
Pand , zie Pandbeslag en Pandregt.
Pandbeslag heet in onze wethetbeslag,
Pandaneën is de naam eener éénzaad- datdeverhuurdervan bebouwdeofonbebouwde
lobbige plantenfamilie uit de orde der Kolf- eigendommen voûr de kem toekomende huurbloemigen.Zj Omvatoverbljvendegewassen penningen mag leggen op de goederen,w elke
m et een opgerigten, vaak op half uit den zich Op het gehuurde pereeel bevinden,wan-

grond 0prjzende wortels zich verheFenden, neer deze in 't bjzonder voordehuurvermaar 0ok welm et een zwakken,liggenden, bonden zgn.Het isonverschillig ofdiegoeof klimmenden stok,en meestalmetbundel- deren den huurder toebehooren ofniet!maar

Formig bjeengevoegde bladelz
en, die enkel- reeds voldoende, dat zj tot bebouwlng of
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stoféring van hetgehuurde dienden. Bj lan- leend is. Is zulk een fragment groot,dan is
derjen kan het pandbeslag 0ok gelegd wor- het verdeeld in eene inleiding (principium)en
den op deingeoogsteofnietingeoogstevruchten. paragraphen. Titels, wetten en paragraphen
Slechts in 2 gevallen staat de verhqurder in zjn in de nieuwere uitgaven der Pandeden
zjnregtbj een anderachter:1O.alsdezaden genolnmerd.
ot'werktuigen van bebouwing nog nietbetaald
Het is moejeljk te bepalen,naar welk
zjn;alsdan gaatdeverkoopervan dezevöör beginsel de Pandecten zjn geredigeerd.Elk
den verhuurder, - 2*. als de verhuurder der7deelenbehandeltdikwjlszeerongeljkkennis droeg, dat op hetgehuurde goederen soortige onderwerpen en vormt dus geen afgebragt xjn, die,tegen gereed geld gekoeht, gerond geheel.00k van de bestaandevolgorde
onbetaald bleven.Dan gaatdeverkooperdier der boeken isdeOorzaak onbekend.Somm igen
goederenvôör,dochhjbezitditvoorregtslechts m eenen, dat men de Orde gevolgd heeftvan
30 dagen.O0k a1sdegoederenvandenhuurder hetEdictum perpetuum van den praetor,annaar een ander zjn vervoerd,kan de ver- deren dat men zitth yehouden heeftaan die
huurder daaroppandbeslagleggen,doch slechts derInstituten van Gaâns.Eenedergeljke0nbinnen 14 dagen als de goederen t0t een huis zekerheid heerschtegeruimen tjd omtrentde
en binnen 40 dagenalszj t0teenelandhoeve volgorde der fragmenten in pénen titel,totdat
behooren. 00k op de goederen van onder- in 1820 Fz. von WJI-: aantoonde,datmen
huurders kan beslag gelegd worden.Zj kun- in elken titel3 groepen onderscheiden moet,
nen echterdaarvaninregtenOpheffingbekomen, waarva'n de eerste bestaat uit commentaren

wanneerzjbewjzen,datzjtenbehoorljken 0? dewerkenvan k
%abinusenz.,- detweede
tjdzonderarglistden eerstenhuurdervoldaan ult com mentaren Op liet Edictum perpetuum

hebben.De goederen,waarop pandbeslag ge- enz.,- en de derde uit de werken van Palegd is, kunnen niet verkocht worden,dan .pC03iJzlf4.
çenz.,terwjleenigefragmenten,t0t
nadat de regtbank het beslag w ettig heeft geene van deze 3 behoorcnde,eene 4degroep

verklaard,0y vordering van den verhuurder schjnen te vormen.In denieuwste uitgaven
en na oproeplng van den huurder.
der Pandecten is die volgorde doordeletters
Pandecten noemt men dat gedeelte der &S,.
F en P aanqewezen.Hetschjntwel,dat

wettenverzameling van keizer J'astinLan'us, de commissie zlch in 3 of 4 subcommissiën
hetwelk fragmenten uitde werkenvanRome's heeft gesplitst on dat e1k van deze een bevoornaamste regtsgeleerden bevat.Vooralse- jaald aant
al regtsgeleerde boeken heeft gedert den tjd van keizerAltynst'
ttshadden de excerpeerd, om daarna tOt de gemeenschapadviezen en uitspraken der l'egtsgeleerden peljke zamenstelling van hetgeheele werk
grootgezag VerW olkvon.Daal-tlm gelasttekeizer Over te gaan. Deze laatste heet'
t echterniet
Hadrianus de regters,die gewognljk geene belet, dat men er tegenstrjdige meeningen
regtsgeleerden waren,zich daaraantehouden. van verschillendeJuristen en ook herhalingen

Bj het verval,der regtswetenschap wezen in aantreft, terwtjl men zelfs sommige fragTlteodosiws11 en Valentinianns III de werken menten onderminjuistetitelsheeftgeplaatst.
van 5 regtsgeleerdenaana1sdeéénigebronnen, Voortshebbendeaanhalingenuitdegeschriften

waaruitde regters moesten putten,nameljk van oude regtsgeleerden aanmerkeljkewjzi-

Ga.)'
us,Papinianws,Pa'
ttlus, Ulpiannse11Mo- gingen ondergaan.Hetaantalregtsgeleerden,

A.
SJI'
M.
:,terwjlbj verschilvan gevoelen het wier werken geraadpleegd zjn,bedraagt38,
grootste gezagw erdtoegekendaanPapinianus. en datder fragm enten 9123.
Toen J'
ustinian'
ws het plan vormde t0tcodiiDe m eesten0g aanw ezige handschriften der
catie van het geheele Romeinscheregt,w ilde Pandecten zjn na de 12de eeuw geschreven;

ht
j alle tegenstrjdigheden opgehevenzien.De
moejeljke taak werd bj Keizerljk besluit
van 15 December 530 opgedragen aan Tribo,
bjgestaan door eene commissie van
regtsdoctoren en regterljkeambtenaren.Zjn
werk zotlvolkomen krachtvanwetverkrtlgen
en den Griekschen naam dragenvanP andecta
of den Latjnschen van Digesla; beide beteekenen: ralles omvattende verzameling''. Bj
Keizerljke besluiten van 16 en 30 December

zj volgen de lezing (lectio vulgata),door de

ingevoerd.

dathet niet vroeger dan in de7deeeuw ,dus

regtsdoctoren aan de hoogeschool te Bologna
vastgesteld.Alleen hethandschriftteFlorence
is Ouder.Hetwerd dool'de burgersdezerstad
in 1406 aan die van Pisa ontnom en.Volgens
het verhaal hadden laatstgenoemden het in
1135 ontvangen van keizer Lotltarius:die het

bj de verovering van Amal; bemagtlgd had.
Aanvankeljk meende men,datdithandschrift
afkomstig was van de Oorspronkeljke com533 is dit werk als wetboek afgekondigd en missie,doch bj naderOnderzoek isgebleken,

De Pandecten zjn verdeeld in 7deelen;5 100 jaar na de redactie der Pandecta,kan
va'
n deze dragen namen,en onderdezehebben geschreven zjn.Deafwjkende lezing,welke

3 betreklting og den inhoud.Hetaantalboe- daarin gevonden wordt,draagtden naam van
ken derverschlllende deelen isongeljk;in 't lectio Florentina''.
geheel zjn er 50.Zj zjn verdeeld in titels, Pandgm os,zieAphrôdite.
die namen dragen, en elke titel bevat een
Pandlon is de naam van een Koning uit
aantalfkagmenten,diedoordeouderejuristen het mythische tjdperk der geschiedenisvan
en 0ok nog vaak door de jongere wetten Athene.Hj wasdezoon vanEreektlteusende
(leges) worden genaamd.E1k fragmentheeft vader van Proene en Philômela.
een opschrift,verm eldende den naam vanden
Pandoeren waren oorspronkeljk roovers,
schrjver en van hetwerk,waaraan hetont- die in de 16de en l7de eeuw aan de grenzen
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van Oostenrjk en Turkjehunverbljfhielden
en voor geld in dienst traden van de HonFaarsche Magnaten. Trenek vormde van hen
ln 1741 een berucht korpspartjgangers.Zj
waren op Oostenrjkschewjzegewapend,uitstekende schutters, voor den kleinen oûrlog
bjzonlergeschiktenbewezentegenI'
rederik11

der vaderen hemelhoog verheven.Later gaf
men den naam van panegyricus aan eene lnf-

Hun naam wordt in de Donauvorstendommen
thans n0g gegeven aan landloopers en aan
policiedienaren. - Er bestaat00k een kaartspel,dat den naata van pandoeren draagt.

aan 12 redevoeringen, welke omstreeks Q

rede op een bejaald persoon.Demeest bea

roemde redevoenng van dien aardisafkomstig

van lsôcates.Te Romevormdèdepanegyricus
een onderdeelvan de orationes suaBoriae.De

merkwaardigste !anegyricusbj deRome
nen
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vreesd en veracht wegens hunne wreedheld. Men geeftden naam van ppanegyrld veteres''
eeuwen na Pliniuswerden opgesteld;hetzjn

adressen van dankbaarheidj dnor de Bteden
van Gallië aan den Keizer gezonden en door
Pand6ra (Albegaafde)noemtdeGrieksche deberoemdste redenaarsdeslandsvervaardigd.
fabelleer eene vrouw, Nvelke door Zeus (JuPangeran is in Oost-lndië een adelljke
piter)t0tverderfdersaenschen naarde aarde titel,door den stlltan of radja aan dezen of
gezonden werd,toen Prometheushetvuurvan genen derrjksgrooten verleend.
den hemelgeroofdhad.Hephaestns(Vulcanus) Pâniconographie, o0k œ llotage geheehad haar gevorm d uit water en aarde, - ten naarden uitvinderIsrmln G'
illotteParjs

Apkrôdite (Venus) en de Muzen verleenden
haar bevalligheid,Hermes (Mereurlus)valsehheid,vlejerj en list, en Zeus schonk haar
eindeljk eene dûos,waarin alle rampen en

(1850),poemtmen eenehandelwtjze,waardoor

men,doo1
'middelvan etsen,reliéfplaten van
zink voor de boekdrukpers vervaardigt.D00r

middelvan deze handelwjze worden hout-

kwalen, ma.
ar 0ok de Hoop zich bevonden. sneden,steendrukken,t
eekeninjen in zwart
Hermes bragthaarnaar Eplmetlteus,den b1'oe- krjt,koper-en staalgravures ln reliéfplaten
der van Promethews, die met haar in het hu- veranderd,doordien men een opgepraepareerd

weljk trad en roekeloosde doosOpende.Nu papier geleverden afdruk op eene dergeljke
vlogen alde daarin besloten ellendenoverden

daartoe bereide plaatvan zink ûverdrukt.0ok

aardbodem ,doch daarht
jhaarhaastig weder teekeningen metautographischen inktkanmen
digt maakte,bleefde Hoop erin achter.

bezigen tot hetmaken vanpâniconographische

Pandregt(Het)ishatregt,dateenschuld- platen. Tot het overdrukken bezigtmen eene
eischer heeft op eene doar zjn schuldenaar steendrtlkpers,waarna menhetoverdrukpapier
hem ter hand gestelde ofvoor hem aan een omzi
gtiy afwascht en de plaatmeteenemet
derdetoevertrouwdezaaktom uitde opbrengst een welni
g zoutzuurvermengdegomoplossinp
daarvan bj voorkeurboven deandere schuld- bedekt, welke men er op laatdroogen.W 11
men
t
0t
het etsen overgaan, dan wordt de
eischersbetaald teworden.Hetheeftzjnont-

gomoplossing weggewasschef en deteekening
op de plaat met eene harde lithographische
aan datvan den schuldenaar,om inzjnegeld- r01 zwart gemaakt, waarna m en ze bestuift
verlegenheid niet aanstonds eene zaak te ver- m etharspoeder,hetw elk de strepen derteekekoopen.De schtlldeischer is in ditgevalbj niny tegendewerkingvan het zuur moetbeinsolventie van den schuldenaar bevoorregt. veillgen.Nadatmenalhetharspoederbuitende
Daarom heeft de wet bepaald:10.D atergeen teekeningverwjderdheeft,wordenderugzjde
pandregtbestaat,ofhettotpandgegevengoed en de rand der plaatmetwas ofm etschellak
moet door den schuldenaar gegeven ztjn aan bedekt, en deze gebragt in een platten bak
den schuldeischer of aan een ander nam ens m et zeer verdund zwavel-ofchloorwaterstofhem ; 20.D at van een pand voor m eer dan zuur en in gestadige beweging gehouden,om
honderd gulden eene acte m get w orden opge- de ontstaande zinkzouten wegte spoelen.Bj
maakt en geregistreerd.
teekeningen in zwartkrjtgeschiedtditetsen
W ordt eene door pand verzekerde schuld in den tjd van een half uur.Groote lichte
staan te danken aan het verlangen van den
sehuldeischer naar een bepaalden waarborg en

op den gestelden tjd niet betaald,z00 kan gedeelten worden dan metdenaaldbjgewerkt
de schuldeischer in regten vorderen,dat het ofgeheelweggesneden.Bjplaten,welkediep
pand zjn eigendom worde ofdathj hetza1 geëtst moeten wûrden,kan zulksalleentrapsmogen verkoopen.Gewoonljk echterwordtbj gewjze geschieden door ze bj herhaling uit
het vestigen van een pand het beding ge- het etsbad te nemen.tedroogen,wederzwart
maakt,datbj niet-betaling deschuldeischer te maken en op nieuw te etsen.Daarna moet
onherroepeljk gemagtigd is,hetpand tever- de plaat zorgvuldig met kaliloog en benzine
koopen en zich tlit de opbrengstte betalen. gewassehen worden, om alle harige en geZie voorts onder Banken) Hypotlteek en Tr0- kleurde bestanddeelen te verwjderen.Sedert
men er in geslaagd is,om 00k photographieën
lon-qatie.

Panegyricuswasoorspronkeljkeenevoor op die wjze op zink over te brengen,is de
eene feesteljke vergadering van het geheele pa'niconographie nog belanjrrjkergeworden.
volk gehouden redevoering, welke bestemd
Panin (Nikitatwanowltsl,graafvan),een

wasom doorvorm eninhoud een aangenamen, Russisch staatsman,geboren den 26sten Sepwegslependen indruk te m aken. Doorgaans tember 1718jtrad reeds vroeg in dienstbj
had de inhoud betrekkingopeenefeestviering; hetregi
ment der yarde,werd bj detroonshad zj plaats ter gedachtenisvan roemrjke beklimming van kelzerin Eloabetk t0tkam erfeiten, dan werden daarin de heldendaden heer benoemd, vertrok a1s gevolmagtigde in
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1147 naar Kopenhagen, in 1:49 naar Stok- hem is men doelmatige inrigtingen t0t het
hplm ,en werdnazjnterugkeerin1760gou- plaatsenenbewarenvan boekenendeprachtige
verneur van grootvorst Panl Tdfv'ofzzsf.
p'.Na leeskam er verschuldigd.Hj heefteene v00r1762 benoemde Peter 1I1 hem t0tgeheimraad, treFeljke uitgavegeleverd van den porlando

doch hjnam nietweinig deelaan dezamen- inamorato''van Bojardoen vanden porlando
zw ering, welke dien Vorst ten val bragt, flzrioso van Ariosto (1830- 1834,9dln)'',alswaarna keizerin Catltarina hem benoemde tot mede van de rsonettiecanzoni''vanBojardo
lid van den Senaat en in 1763 t0t geheim (1835 en 1845).Voortsschreefhj:,A Short
kabinetsraad en minister van Buitenlandsche

guide to thatportion ofthe printed books in

Zaken, terwjl hj tevens de opvoeding van the British Museum n0w open to the public
den Grootvorstbleefbesturen.Hj wasin het (1851 en laterl''T- pchiera Francesco da
RussischeKabinetdevoorstandervandePruis- Bologna? (1858),! - en rLe prime quattro
sische politiek, zag zich in 1767 in den gra- edizionidella Divlna Commedia (1858)''.
venstand opgenomen, en overleed den 13den
Pannartz(Arn0ld),eenvermaardboekdruk-

Maart 1781.- Peter ff
zlclp'
l
tl
ïft
p', graaf v@n ker, was met Konrad ,
9l
pd#lAlvlwerkzaam
Tllil, een Russisch generaal, geboren in i
n dedrukkerjvanF'
l
fdfen ScFzè#'
ert0t1462,

1721,streed met roem in den Zevenjarigen waarnahj in 1464metSt
ceynheym teSubiaco
O0r10g en tegen de Turken (1770h.lij nam bj Romedeeerstedrukkerjin Italiëstichtte,

Benderstormenderhand in,demptein1775den die in 1467 naarRomewerdverplaatst.Sweynopstand van Poegahjew,en overleed alsge. Ad,vl die zich bepaaldeljk op hetgravéren
neraal en chef te Moskou den 26sten Apl.il van letters toelegde)stierfeen paarjaarlater.
1789.- Zjn zoon Nikita Tdfroznifj/,graaf Pannen,welket0tdekkingvangebouwen
vanTJsiw,,wasgeruimen tjdgezantte Ber- gebezigd Worden, Vervaardigt m en Van Zeer
ljn) daarna Rjksvicekanselier, en overleed vette klei, die w einig kalk ot'gipsbevat.M en
te Moskouin 1837.- Vietor .
M ki/ifjj,graaf vindt de daartoe gestlhikte zware, blaauwvan Tlzàil, een zoon van laatstgenoemde en

achtige kleiin 0ns Vaderland op vele plaat-

geboren in 1800, waseenigen tjd gezantte sen,bjv.aan de Rjn,deVecht,de Gouwe
Athene, daarna staatssecretaris, vervolgens
van 1840 t0t 1861 minister van Jnstitie en
kwam toen aan het hoofd van het comité,
benoemd t0t hetontwerpen van eene wett0t

afschaëng van het ljfeigenschap. In 1864
werd hj diredeur-generaal der Keizerljke
kanselarj?nam in 1867zjn Ontslag,en overleed te Nlzza den 24sten April 1874.

Panische schrik , zie Pan.

Panixer pas (De),bj ongunstig weder
zeer gevaarljk, looptover de Glarner Alpen
in Zwitserland,en wélvanIl
anzinhetRjndal

en de Maas, voorts in Groningen en Fries-

land.Nadat zj afgestoken is,wordtzj met

w ater vermengd, m et sohoppen om geroerd,
m et voeten getreden om ze lenig en'taaite
m aken, in een molen van sprieten,w ortels
enz.gezuiverd en naar de vormplaatsgebragt.
Eene kluit van die klei wordt door middel
van een rolstok t0teen ylat
tenkoekterdikte
van pannen uitgerold.Dlekoek,ineenhouten
vorm ter grootte van eene pan gebragt,komt
daarna in den panllenvorm ,en m en m aakter
den neus aan.Daarna legtmen den0g weeke

langs het dorp Panix naar Elm . De hoogte
van den pas is 2410 Ned.el.Roewarow trok

pannen Op planken,waarna zj eerst in de

eroverden 5- 10den October 1799 metzjne
ruiterj, en duizende soldaten kwamen er in
den afgrond om hetleven.Thans trektover
dien pasjlarljksveelveenaarItalië.
Panizzl (Antonio),een verdiensteljk Italiaansche letterkundige, geboren den 16den
September 1797 te Brescello bj Mödena,studeerde te Parma en wjdde zich vervolgens
aan de regtsgeleerde praetjk. Daar hj deel

1jk in een oven gebakken worden.Zulk een
oven,doordikkemurenomslotenengewoonljk

schuur,vervolgensindez0ngedroogdeneinde15000 pannellbevattend,w ordtgedurende 40
uur sterk gestookt,w aarna m en hem 4 dagen
laat afkoelen.D e pannen,welke men erdan

uithaalt,hebbeneeneikaajeroodekleur.W i1
men aan de pannen eene blaauwe kleur geven, dan w erpt men, wanneer ze reeds ge-

bakken zjn, groen elzenhout in takkebos-

had genomen aandevolksbeweginginPiémont sen in de stookgaten, waarna m en den oven
(1821),werdhj te Cremona inhechtenisge- van alle kanten digtm aakt,zoodatde rook
nomen. 5Vé1 redde hj zich door de vlugt, er geen uitweg kan vinden.Hiermede houdt
maar werd bj verstek ter dood veroordeeld, men 8 dagen v0l.D ew erkliedengevenhieraan
met verbeurdverklaring van zjn vermogen. den naam van smoren,enmen spreektdaarom
Eerst begat'hj zieh naar Genève,en toen van gesmoordepannen.Om deze te verglazen,

naar Engeland, waar hj te Liverpooldoor bestrjktmeu ze meteenpapvanfjngemalen
hetgeven van lesin zjn onderhoudvoorzag, blaauw smeltglas en brengt ze daarna op
totdathj in 1828 benoemd werd t0t hoog- nieuw in den oven. De voornaamste deugd
leeraar in de Italiaansche taalen letterkunde der dakpannen is daarin gelegen,datzjgeen
te Londen.In 1831 werd bj adlunct-biblio- vocht doorlaten en nietschilferen.Behalve de

thecarisen in 1837 custosdergedrukteboeken gewone pannen gebruikt men tegenwnnrdig
in het Britsch Muséum ,en maakte in laatst- 00k platte pannen.welke eene dekking vorgenoemde betrekking zichzeerverdiensteljk; men, die veel overeenkomst heeft met het

hj vermeerderde er hetaantal deelen t0t lejen dak.
800000 en rangschikte ze volgenseenuitmun-

Pannonië, in de dagen der oudheid een

tend ltelsel. In 1856 werd hj opperbiblio- merkwaardig gewest aan de Donauj wer;

thecans,doch nam in 1866 zjn ontslag.Aan in hetwesten doorden MonsCetius(W iener
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Panofka (The0d00r), een verdiensteljk
van Opper-ltalië,in hetzuidcn doordeSavus- oudheidkundige,geboren te Breslau den25sten

W ald)van Noricum en door deJulischeAlpen

rivier(Save)van Illyricum,inhetoostendoor Februarj 1801, studeerde aldaarin de lettede Danubius (DOnau) van Dacië, en in ren,volbragteene reis door Italië en Sidlië,
het noorden door laatstgenoemde rivier van
Germanië gescheiden zoodat het zic'
h uit-

ging in 1826naar Parjsenvestigdezich een
Jaardaarna alsyrivaatdocentteBerljn.Kort

strekte.over het Oosteljk gedeelte van 00s- daarna begaf ztlzich op nieuw naar Franktenrjk, Stiermarken en een gedeelte van rjkshooftlstad,om dekunstschattenvan den

Carinthië,- voorts over geheel Honyarje hertor de Blaeas te rangschikken, en trok
tusschen de Donau en de Save,Slawonlë en metdlen Hertog in 1828 wederom naarltalië,
Bosnië. Nadat Pannonië (1oor de Romeinen waarhj de opdelvingenteNola bestuurdeen
veroverd was,werd hetin 2 hoofddeelen ver- de uitkom sten hiervan in het plfunstblatt''
deeld, wier grens eene ljn vormde van de openbaar maakte. Bj de stichting van het
rivier Arrobo (Raab) zuidwaarts t0t aan de Archaeologisch InstituutteR0me(1829)zorgde
Savus.Het westeljk gedeelte heette Oppem hj,dateeneafdeelingdaarvant0tstandkwam
Pannonië (Pannonia suyeriorofprima)en het teParjs,diewederom betrekking zotlonderoosteljk Neder-pannonlë (Pannonia inferior). houdenmetdergeljkevereenigingeninDuitschHetgeheelwaseenealleeninhetnoordwesten laqd,en na hetuitbarstenderJulj-omwenteen zuiden dooraanzienljkebergen begrensde ling wisthj dool-aanzienljke geldeljke 0p-

vlakte, waarop lage heuvelreeksen zich ver- oFeringen dat Instituut voor vernietiging te
hieven.'rot de voornaamste rivieren behoor- bewaren.Na zjn terugkeerte Berljn (1836)
den er, behalve de Donau zelve,onderschei- zag hj zich benoemd t0t gewoon lid der
denezjrivieren van deze,zooals:deDravus Académie van W etenschappen aldaar, en in
(Drave)metde Murus (M0er) en de Savus 1843 t0t buitengewoon hoogleeraarin de oud-

(Save) met de Calapis (Koelpa),de Oeneus heidktlnde.Hj overleed te Berljn den zosten
(Oenna) en de Valdasus (Bosna).Het aan- Ju*n
1858.Van zjne geschriften vermelden
*j
.

zienljkste meerwaserdePelso(hetPlatten- wp.,,)jjerebus Samiorum (1822)''- ptz
ettera
meer). Men beschouwde het als e0n w oest sopra una inscrizione de1 teatro Siracusano
en steenacbtig landschap, datnietveelople- (1825)'' - rvasidipremio(lstestuk,1826)''
verde. Hout was er het belangrjlkstevoort- - g
,Museo Bartoldianû (1827)//,- rNeapels
brengsel, en het Wa8 aan de Ouden n0g Antlken (1828)'' - pRecherchessur1esnoms
onbekend, dat de bodem er een grooten des vases grecs (1829)'' - rMusée Blacas
rjkdom van metalen bevatte.- Deinwoners, (1830- 1833, 4 a;.)''
,- pcabinetducomtede
Pannoniërs genaam d,w aren van afkomstI1ly- Pourtalis (1834)'',- rBilder antiken Lebens
riërs; zj worden beschreven a1s dapper en (1643)11 DGriechinnen und Griechen,nach
Oorlogzuchtig, maar onbeschaafd. T0t de al- Antiken skizzirt (1844)''
, Der T0d des
daar gevestigde stammen behoorden:de Ara- Skiron und Patroklos (1836)'', en rAntivisci, Hercuniates en Scordiyci in hetzuid- kenschau zur Anregung erfolgreichen Museenoosten en aan de Donau,- de Bretlci en besuchs (1850)''.Ook heefthj eenemenigte
Jassii aan de Drave, en de Latoviciin het oudheidkundige verhandelingen in de w erken

zuidwesteljk gedeelte. De yrootste steden der Académie geplaatst. Zjn laatste geschrift
waren erinOpper-pannonië:Vlndobona(AVee- was: nueber merkwiirdige Marm orwerke des
nen),Carnuntum (bouwvallen bj Hainburg), königllchen Museums zu Berlin (1857)''.
Sabaria (Stein aan deAnger),Arrabona(Raab),
Siscia ofSegestica(Sissa)en Celela(Ci11i),en in Neder-pannonië: Poetovio (Pettau),
Aquincum (Alt-Ofen),Taurunum (Semlin) en
Mursa (Essek). In overouden tjd hadden

Panoram a ofal
emeen q
:cFzpzff
zlft
ltlwdd!is de
cq

naam van een landschappeljk tafereel, het-

welk,van een toren ofberg beschouwd,zich
naar alle kanten uitbreidt.Voorts heeft men
dien gegeven aan de geschilderde voorstelling
zich in PannoniëCeltischevolkerengevestigd, van zulk een natuurtafereel.Deze kan op de
welke door eigen vorsten w erden bestuurd. wanden van eene cirkelvorm ige tent,waarin
Auynstus tastte als drieman (35 vöör Chr) de toeschouwer rondwandelt, maar 00k z00Pannonië aan en veroverde de stad Siscia, danig jeplaatstzjn,datdi
e wanden in eene

waarnaztjn veldheer Vibinshetgeheele land regtelpnzjngebragt,waarna ztjvoorhet0og
t0t onderw erping bragt. Toen echter kort van den toesehouwer worden voortgeschoven.
daarna Marbod de wapens tegen Rome 0y- Daarbij is gezorgd voor eene eFectmakende
vatte, kwamen 0ok de Pannoniërs weder ln verlichting,ja: somtjds voor de nabootsing
opstand en werden eerst na bloedige gevech- van onw eder, sneeuw ,regen enz.Het panoten.waarbj Tiberiu.
gdeRomeinenaanvoerde, ram a is uitgevonden dooz'denIersehenschilder
o? nieuw totgehoorzaamheidgedwongen.In RobertParker in 1787.Dezeleverdeeen tafedlen toestand bleefhet t0t aan den tjd der reelvan Edinburgh en latervan de Russische

volksverhuizingen,terwjlinmiddelsde land- vloot te Spithead.Hetwerd voortsteParjs
ontginning er toenam ,tegeljk metde uitbrei- aanmerkelj'k verbeterd door Fontaine,Bourding van het verkeer en de beveiliging der #6oi.
: en P revost, en men vond er w eldra in
grenzen. In het midden der 5de eeuw werd de vûornaam ste steden van Eurppa. Tot de
Pannonië door keizer Theodosins 11 aan de soorten van panorama behooren,behalve het
Hunnen afqestaan,- voortskwam hetin453 diorama, georama en neoram a, ook nog het
in het bezlt der Oost-Gothen,in 527 in dat myriorama,door WOJ.
: te Parjs uitgevonden
;er Longobarden en in 568 in datderAvaren. en door Clarlc te Londen verbeterd,deelen

PANORAMA-PANTII/iSMIJS.
van landschappen bevattend, welke m en op
verschillende wjzen verbinden kan, - het
eosmorama, eene verzameling van landschappen, die zich, door vergrootende glazen ge-

zien,in natuurljke grootte vertoonen,- het

pleorama, door Langhans of door Kopiseltte
Breslau vervaardigd en strandgezigten voor-

stellend,zooalszjzich aan het00g van den
voorbjreizendevertoonen,- enheteyelorama,
dat doorgaans aanzienljke rivieren van de
bron t0taan den mondvoorstelt,bjverschillend licht en in verschillende jaargetjden.
Kaltleis vertoonde in 1853 een groot cyclorama,hetwelk hjn300iarendergeschiedenis''

noemde en waarin hj àevoornaamstemonu-
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trachietlava,en in hetmidden van dien kring
verheft zich een uitgedoofdevulcaanterhoogte
van 744 Ned. e1. Men heeft er bevallige,
vruchtbare dalen en warme bronnen, 0n er
wordt eene aanzienljke hoeveelheid graan,
katoen oljven enz. verbouwd. De ingezetenellbezigen de Italiaansche taal,vermengd
met Arabische woorden.Deevenzoogenoemde
hoofdstad,ook Oppidolageheeten,opdenoorâwestpunt van het eiland, heeft eene haven,
een fort en 2300 inwoners.Het eiland,door
eene Romeinsche ltolonie bevolkt,kwam later
in de magt der Carthagers en in de middeneeuwen in die der Saracénen,totdathetdoor
Roger de Noorman veroverd werd.

menten der bouwkunst uit vroegeren en late-

Panter (FelispardusZ)en luipard (Felis
ren tjd had opgenomen.Kaartenvanrivieren variegata W ayn.)behoorent0tdeverscheurende

en bergen worden o0k wel met den naam dieren en wôl t0t het geslacht der Katten.
van panoram a bestempeld,schoontenonregte, Beider huid is bedekt m et zw arte vlekken,
dM rmen hetvoorgesteldegeheelin de natuur van welke iederuitvier ofvjf'kleineronde
vlekken bestaat.Hoewel men ze voor verniettegeljkeltjd k0n overzien.

Panslawlsm us noemt men de zuchtt0t schillendesoorten houdt,ishetzeermoejeljk,
vereeniging van deSlawischestammen (Rus- beider kenmerkend verschil aan te wjzen.
t in Afrika en de luipard in
sen, Roethenen, Tslechen, Wenden,Slowa- De panter leet'
ken, Croaten, Slowenen, Serben, Bosniërs, Azië,- daarin ligthet grootste onderscheid.

Boelgaren enz.), - eene zucht,die wegens Voorts behooren zj in hetalgemeen t0tverhunne staatkundige en godsdienstige verdeeldheid en wegens de onderdrukking,die sommigen hebben te verduren!in de 19de eeu:v
met kracht is ontwaakt.Zj werd voqral0pgewektdoor den Slowak JohannKolla'r,vond

grooten bjvalbj de Tsjechen en leidde t0t
eene eerste openbaring van dat verlangen op
het Slawencongrèste Praag in Junj 1848.De
Panslawistische denkbeelden werden daarna
doorvolksmennersin Oostonrjk aangekweekt

schillende rassen.Datvan de Kaap de Goede

Hoop heeft eene roodachtige pels met vrj
groote, zwarte vlekken, - dat van W estAfrika en Barbarje is meer geel van kleur
en w atgrootervan gestalte,- datvanD ekan
heeft grooter vlekken, - en datvan Java en
Sumatra heeft een blaauwachtigen gloed over

dehuidendigterbjelkaârgeplaatstevlekken.

De luipard van Koréa (Felisorientalis)heeft

veellanger haar en veelgrooter vlekken dan
en inzonderheid door Aksakow verbreid in alde overigesoorten.A1dezegroote,gevlekte
Rusland, hetwelk, als de éénige zelfstandige katten leven van den roof en klimm en op

Slawenstaaten hoofdzakeljk metSlawen be- boomen.Schoon zj den mensch nietligtaanvolkt, zich als beschermer der Slawen 0p- vallen, zjn zj zeer gevreesd.Depanteris
wierpenbjdeethnographischetentoonstelling omstreeks 2 Ned.ellang en heefteen staart,
te Moskou in 1867 door een aantalafgevaar- ter lengte van 85Ned.dtlim.Op Java en Sudigden der Slaw ische stammen als zoodanig matra heeft men den zwarten panter.De luigehuldigd w erd.Alleen de Polen hielden zich pard (Leopardus)ontleende zjn naam aanhet

terug.Na dien tjdhebbendePanslawistische volksgeloof,dathj een basterd wasvan den
gevoelens, eene staatkundige vereeniging van leeuw (le0) en van den panter(pardus).T0t
alle Slawen onder het schild van Rusland de panterkatten behoort 0ok de Jagwar (zie
beoogend, m eer en meer veld gewonnen en aldaar)uit Amerika,alsmede de ocelot (Felis
indeMaatschappjvanW eldadigbeidteMoskou pardalis L.),bjna 1 Ned.ellang en voorzien
een geschikt werktuig gevonden.Ook is het van een halfzo0 langen staart,een roofdier,
duideljk,datRuslandindeOosterscheKwestie dat van het zuiden van Noord-Am erika totin
niet enkel optreedt als de beschermer der het noorden van Brazilië in de wouden Jagt
Christenen, maar o0k a1s hetopperhoofd der m aakt op vogels en zoogdieren en onder het
Slawen. Nadat voorts door de Oostenrjk- pluimvee der inwoners vaak geweldige verHongaarsche overeenkomstvan 1867deSlawen w oestingen aanrigt.

in Oostenrjk eenigzins op den achtergrond
Panthexsmus noemt men hetgevoelen
zjn geschoven van het staatkundig tooneel, van hen,die 6od en de wereld alséengeheel
zoeken de Oostenrjksche Slawen, inzonder- beschouwen.Hethultligtdus hetmonLsmus(de
heid deTslechen,gedurigmeersteun bjRus- eenheidsleer) en onderscheidt zich daardoor
land,welks Keizer de rKeizer aller Slawen''
wordtgenoemd.
Pantellaria, weleer Cossyrateen vulcanisch eiland in de Middellandsche Zee, 98

van hetdualisml
u (detweeheidsleer)?dieOod

van de wereld scheidt.In meer bapaalden zin
noemtm en hetpantheïsm useen zoodanig m 0nismus, dat G0d met het heelal,- en cosNed.mjlten zuidoosten van Sicilië gelegen motheïsmuszoodanig monismus,dathetheelal
en t0t de ltaliaansche provincie Trapani be- met G0d vereenzelvigt. Het staat tegenover
hoorend, heeft eene oppervlakte van 2,7 D het theïsmus,hetwelk een G0daanneemt.die
geogr.mjlen ruim 7000inwoners.Hetis0m- van het heelalverschilt:maar o0k tegenover
zoomd door een kringvormig gebergte van het atheïsmus,datde leerverkpndigtvan een
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wereld zonderG0d,en tegenoverhetacosmis- boven meteen koepelgedekt,- hetPantheon
mus,hetwelk die van een G0d zonder wereld van Hadrianus te Athene, rustend op 120
verkondigt.Hetbeweert,datG0dendewereld marmeren zuilen en t0t het olympeion be-

beiden bestaan,maardatzj één geheelvor- hoorend(zieAthene),- en het'Pantheon te

men.Heterkentderhalvehetbestaan van een Parjs, vôsr de Juli-omwenteling de Kerk
God, maar niet van een G0d, die van het van SteGénéviève,metdegravenvan Voltaire,
heelalonderscheiden is.Depantheïstzietoveral Ao?
z,
:.
:t
?J.enz.(zieParqsj.
en in alles de godheid.Fcizli,als atheïstter
Pantom im e of al-nabootsing noemt men
rdzeaen
vo
doodveroordeeld,raapte bj hetverlaten van e0n gebarenspel,w aardpo
zon
rhige
erb
jel
dens
esteemn
den kerker een stroohalm op en verklaarde, daden tekennen geeft,
dat deze reeds voldoende was,om hem van tegebruiken.Zjisvan Romeinschen oorsgrong
het bestaanvanG0dindenatuur teovertuigen. en vielzoozeer in den smaak der Romelnen,
Daarhetpantheïsmushetheelalalseenheidbe- dat zelfs keizer Nero in het openbaar optrad
schouwten geenszinsgedeelten vanhetheelal alspantomimist.Devermaardstepantomimisten
met G0d vereenzelvigt, moet m en het niet in den tjd van Angustu,
g waren Pyladesen

verwarren met het polytheïsmus (veelgoden- zjn leerlinrHylasv00rernstige,enBartl
tyll'
us
dom), dewjlhetG0d in denatutlropmerkt, voor boertlge stukken. Later vinden wj
maar deze niet t0t G0d verheft,- evenmin
met het naturalismus (natuurvergoding),0mdat hetwe1G0d in hetheelalopmerkt,maar
dit niet in G0p erkent,- en o0k niet met

Mnester(onder Callyula),Paris(onder Neroj
en Latinns (onder Domitianwè vermeld.Uit
de Romeinsche pantomimen ontwikkelde zich
vervolgenshetgeïmproviseerdepantomimische

hetpan-entheïsmus(betzjnvan hetheelalin kluchtspel,dat00k eldersbjvalvondenzelfs
G0d).Hetstrooktnietmethetmonotheïsmus nu n0g aangetroFen wordt.In denjongsten
of de leer van den éénen G0d,omdatdeze tjd heeft men voorts de pantomime in het

öf eene wereld buiten G0d aanneemt,zooals ballet en in de tableaux vivants,alsmede in
het deïsmus en de Israëlietisch-christeljke enkele dramatische rollen, bjv. in die der
4
odsdienstleer, en derhalve dualistisch is, M uette de Portici.
of het bestaan eener wereld buiten G0d ontPantser ofpanhierYvordtgewoonljk ill

kent,weshalvemenhaarenkela1sschjnmoet dezelfde beteekenis gebruikt a1s ltarnas (zie
beschouwen,zooalshetidealismusderIndische aldaar).Intusschen is ditlaatsteeenewapenwjsbegeerteen deOostersch-christeljkemys- rusting, die alle deelen des ligchaams dekt,
tiek.Indegeschiedenisderwtisbegeertevindt terwjl het yantser alleen hetboven-en 0nmen hetpantheïsmus in dedagenderOudheid derljfbeveillgt.Reedsdehelden vanHomerlu
in de Indische Vedanta-wjsbegeerte,die de droegen een pantser(thorax)van brons,zilver
wereldalseenuitvloeisel(emanatie)uitBraltma of goud,dat van den hals afzich over borst
beschouwt,en bj deGriekenindeEl
eatische en rug t0t beneden de heupen uitstrekte en
school, vertegenwoordigd door Xenôphanes, door riemen werd aaneengesnoerd. O0k de
die hetal-één als God besehotlwde,- voorts latere Grieken droegen een dexgeljk pantser,
in deNeo-platonischeschool,diedeoostersche terwjlzj zich 00k we1vanlinnen enlederen
em anatieleerm etdePlatonischeleerderideeën pantsers bedienden. Een dergeljk pantser,
verbond.Gedurendedemiddeneeuwenheerschte (lorica),maar n0g lager afdalend,was dat
hetpantheïsmus in het Oosten bj deMoham- der Romeinen. Gewoonljk droeg men alleen
medaansche Arabieren en bj de Joodsch- een half of borstpantser. In D uitschland,
Christeltjltegnostici,- en in hetW estenbtj Frankrgk enz.kwam hetpantser eerstinden
Scotus zz
rkepl,bj de ketterschesecten van riddertjd in zwang.Men droeg ook pantserJmalrich '/lcp Bena en David ran Dl czlfen hem den ofmaliënkolders,vervaardigd van in
in dem ystischetheospphievanm eesterEekart. el
kPan
derg
jpce
njperii
eetlens.
ants
er
rs
hl
sngd
aam van een 00rVoorts vond het pantheïsmus begaafde voorstanders in Bruno en Fczliwi,en in de Itali- logschip,dat men met jzeren platen heeft

aansche en Duitsche natuurljkewgsbegeerte
van Teleséws en Paracelsu.In dennieuweren
tjd trad Rpinoza op alsde schrandere en gemoedeljke verdediger van het pantheïsmus,

bekleed,om hetzooveelmogeljktegenvjandeljkekogelste beveiligen.Dezeplaten zjn
weleens 7 Ned.ellang en 1,5 Ned.elbreed
en worden metgroote zorgvuldigheidvervaar-

en de stelsels der na hem verscbenen panthe- digd van dunne platen van het beste jzer.
ïsten rusten op de door hem gelegde weten- De dikte der platen is zeer verschillend;een

schappeljke grondslagen. Zie voorts onder 20-talJaren geleden wasdievan 12Ned.duim
Spinoza.
voldoende,terwjlmenthanseenevordertvan
Pantheon iseigenljk een tempel,aande 50 Ned.duim. Nadat die platen den behoorvereering van alle goden gewjd.doch men ljken vorm en de noodige gaten ontvangen
geeft dien naam 00k aan gebouwen, die ter hebben, worden zj met zware bouten aan

gedachtenisvan beroemde mannen werdenqe- den houten wand van hetschipvastgeschroefd.
sticht.T0tde verm aardste gebouw envandlen
= rd rekent m en:hetPantheon van Agrippa

D e houten wand maakt alzoo ook een deel
uit van de bekleeding, en daarachter heeft

te Rome,oorspronkeljk totde Thermae van men de binnenhuid, bestaande uit jzeren
A-qrippabehoorend,maartentt
jdevanA%qnstws platen ter dikte 2,5- 4 Ned.duim ,w elkehet
(26 vôör Chr.
)veranderd.Hetbestonduiteene doordringenvansplintersverhindert.Een kogel
cirkelvorm ige door een muur om geveneruimte

m oetdan dûor eene plaatvan 50 Ned.duim ,

met eene middelljn van 42 Ned.elen van door eene ruim z00 dikke houtbekleeding en
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diepgang krachtig gewapend worden. De

heendringen?vöördathjhetbinnenstegedeelte nieuwstepantserschepenvoorzietmen,behalve
van het schlp bereikt.
van reeds genoemde pantserstukken, o0k n0g
Pantserschepen zjn öfbestemd om zee te van een horizontaal pantserdek,om de opvabouwen öft0tverdediging der kust. De eer- renden tegen de werking van het werpgeschut
sten hebben een groot gedeelte van den romp tebeveiligçn.Hetbestaatgewoonljkuitstalen
boven water, hetwelk dus aan het vuur der platen ter dikte van 2 t0t3 Ned.duim.

vjanden isx
blootgesteld,- zj hebben voorts

Wj hebben slechts de hoofdsoorten der

zeilen treilvoorzien,ten elnde zich te kunnen voortspoeden,wanneerhetstoomwerktuig
in het ongereede mogt komen.Die,welket0t
kustverdediging moeten dienen,verheFenzich
slechts weinig boven het water,hebben eO
geringen diepgang en voeren geene zeilen.
Alle pantserschepen hebben een pantsergordel, die zich t0t Q Ned.elboven en be-

het 300-tal, hetwelk de verschillende volken

een aanmerkeljken diepganq,en zj zjn van pantserschepen opgenoemd,terwjlmen onder
beiitten, welligt 70 t0t 80 verscheidenheden
aantreft.Men vordertin eenpantserschip:v0ldoendesnelheid en geschiktheid om temanoeu-

vréren,een doelmatig pantser,nameljk een
zoodanig, dat de gewigtigste gedeelten bekleedt,zooals de waterljn,hetstoomwerktuig en de geschutpoorten, terwtll men de

neden dewaterljn uitstrektenmiddenscheeps m unitie, het roer en de schroef diep onder
dikkerisdan aan deuiteinden.Oorspronkeljk den waterspiegelbrengt.In delaatstelzjaren
ha; men voor volle zee batterjschepen en zjn de pantserschepen 0ok meteen tweede
men onderscheidde pantserfregatten, pant- aanvallend wapen voorzien,nameljkmeteen
serkorvetten enz. Daarna bouwde men kaze- spoorofhoorn,weshalvezj ram-oframtorenmatschepen, waarin de stukken niet in eene

dcFze.pdzzworden genoemd.Devoorsteven heeft

groote batterj,maar t0t een klein getalin nameljk eenneusvormig uitsteeksel,hetwelk

eene beveiligde ruimte in het midden van het ongelneen sterk gebouwd is.Het is bestemd
schip werden geplaatst.
om vjandigepantserschepenonderdewaterljn
De torenschepen onderscheiden zich van de te treFen, te doorboren en te doen zinken.
gewonepantserschepen.Aldaarzjndestukken Zelfs het sterkste pantser istegen den regtgeplaatstin lage,cylindervormige torens,niet hoekigen stoot van zulk een hoorn niet begrooter dan t0t het opstellen van één oftwee stand.
kanonnen noodig is. De ruimte, welke beHet denkbeeld, om een vaartuig van een
kleed moetAorden,ishierzeerklein,zoodat pantser te voorzien, is zeer oud;m en vindt
m en de wanden van den toren zeersterk kan hetreeds bj deNoormannen.In.nieuwen tjd
maken.Doorgaans draagt ieder grootschip 2 werd hetin toepassinggebragtbjhetbouwen
torens, en men heeft ot'deze ofhetgeschut van oorlogschepen met stoomvermogen. Het
beweegbu rgemaakt. Op de grootste schepen tjdperk van 1815 t0t1857zou men datder
der Engelsche oorlogsmarine heeft men om proeven kunnen noemen.Eindeljk deden in
clken toren n0g wedereentweedentoren.Uit- den Krim-oorlog Engeland en Frankrjk ieder
gaande van het denkbeeld? dat een pantser 5pantserbatterjenbouwen,welkegoedaanhet
van groote afmeting toch nietbestand istegen oogmerk beantwoordden.Daarnanam hettegen-

hetthansgebruikeljkegeschut,heeftmen in woordigetjdperk eenaanvangmethetbouwen
den laatsten tjd pantserschepen gebouwdmet van het eerste pantserschip voor volle zee,
slechtsééne gordelplaataan elke zjdevande nameli
jk XLa Gloire'' door den Franschen
stoomm aehine,een pantserschildvoordenboeg ingenieur D wpuy de Lôme.Nu ging m en m et
en aan den achtersteven,en een pantserdek. koortsachtigen haastinEngelandenFrankrjk
Ook de pantserschepen voorltustverdediging aan 't bouwen van dergeljke schepen,vooral
zjn zeerverschillend van vorm.Dedrjvende toen de Amerikaanscheburger-oorlog hetbepantserschepen zjn niet geschikt voor ma- wtis leverde,dat de overwlnning in een zeenoeuvresen m oeten op hetsleeptouw genomen slag bljven moet aan de zjdevan hem,die
w orden. D e m önitors, alzoo genaamd naar
het eerste schip van die constructie, liggen zoo diep, dat de romp slechts enkele
Ned. duimen boven het water uitsteekt en

de meeste pantserschepen in het vuur kan
brengen.De dikte der pantserplaten wastoen

bj 11 tot 15 Ned.duim nogvoldoende.Omdgt
het bouwen van nieuwe houten schepen veel
durdoor bjna sc.
hootvrj Wordt,en zj ztjn tjd vorderde en jzeren schepen n0g nietin

van geschuttorensvoorzien.De pantserkanon- zwang waren, kwam men op de gedachte,
neerbooten zjn kleine schepen met slechts oude houten linieschepen in pantserschepen
één stuk geschut van groot kaliber en met te veranderen, door de beide bovenste dekeen halfcirkelvormig schild terbeveiliging der ken weg te nemen en de onderste batterj
manschappen. De popoFka's,alzoo genoemd van een pantserte voorzien.Ditduurde evennaar den uitvinder, den Rusyischen generaal wel niet langer dan t0t 1864;na dien ttjd
Pop@jhebben eenelensvormigegedaantemet legde men er zich meer op t0eom voortreFe-

eenemiddelljnvan omstreeks35 Ned.el.Zj
zjn onderden kielmeergewelfd dan op het
dek, hebben in het midden een vasten toren
met 2 stukken zwaargeschut,en zjn voorzien van een stoomwerktuig ,dat6 schroeven
in beweging brengt,zoodatzj zeersnelkunnen draajen;die schepen kunnen bj geringen
XI.

ljke dan om veelpantserschepen te bouwen.
De werking van het geschutnam allengs toe
in kracht,weshalve o0k het pantser m eeren
meer moest worden versterkt,enzo0ontstond

er een hevigewedstrjd tusschen deartillerie
en denpantserscheepsbouw ,die10Jaargeduurd

heeften m ctde nederlaag van laatstgenoemde
32
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eerst onlangs geëindigd is. Het bezigen van

jzervoorden scheepsbouw maaktehetintusschen mogeljk,in korten tjd grootepantserschepen van stapel te doen loopen, zoodat
Oostenrt
jk en Italië,beide zeemogendheden
van den tweeden rang,reeds in 1866 in den
slag bj Lissa,ieder met eene aanzienljke
vloot van gepantserde schepen waren gewapend. De vreeseljkste vjanden der gepantserde schepenzjn devastliggendeofdrjvende
torpedo's.Ook indenJongstenRussisch-rrurk-

Ilaarenboven ruizade hj doordoelmatige verordeningen vele naisbruiken in het binnenland

uit den weg, gafwjze wetten,0.a.tegen

de bloedwraak, poogde den landbouw op te

beuren en stichttescholen.In 1767maaktehj
aanhethoofdvan600Corsicanen,zichmeqgter
van heteiland Caprala.Nadat deGenuezen
in 1768 Corsica aan de Franschen hadden
afgestaan, verdedigde Paoli het eiland n0g

een geheelJaar tegen laatstgenoemden.Eindeljk bragtde graafdeFJIZ met22000man
schen oorlog hebben deze meerdan één pant- hem bj Ponte Nuovo eene beslissendenederserschip der Turksche vloot in de lucht doen laag t0e1 veroverde het geheele eiland en
vliegen.Zie onder Torpedo.
dwong Paoli eene wjkplaats te zoeken in
Men gebruiktjzerenenstalenpantserplaten Engeland.Toen in 1789 0y voorstelvan Miniet alleen t0t dekking van schepen, maar rabea. devoortvl
urtigevrjheidsvriendendoor
00k t0t beveiliging van borstweringen,forten een beslt
lit der Natlonale Vergadering werden
en torensophetland,inzonderheid aan kusten teruggeroepen,begafzich Paolinaar Parjs
en oevers.Omdatmen hierbjnietaan draag- en ontving van Imdewl
jk XTV dentitelvan
kracht gebonden is,kan men eenvestingwerk generalissimus en het kommando te Bastia,
beveiligen door2 t0t4achterelkaargeplaatste en hierwerdhj in 1790 doorzjne medeburpantserplaten.Vooral00k maakt men ten behoeve der kustverdediging gebruik van draaibare torens,welkemetdiederpantserschepen
overeenkomen en met zwaar geschut gewa-

pend zjn.

Volgens de voorstellen,in 1863 doorBrialvosf gedaan,werd in 1866 0P hetfortN0 3
te AntTverpen een draajende toren in den
vorm van een afgeknotten kegelgeplaatst de eerste op het vaste land van Europa.
Later w erden op de forten La Perle en Philippe aldaar, alsmede op de forten te Kroon-

gers aan het hoofd der Nationale garde geplaatst en t0t voorzitter van het bewind be-

noemd.NadeteregtstellingvanLodewi;kXVI
verwjderde hjzichvandedemocratischepartj
op Corsica en ondersteunde haretegen8tanders.
Toen hj deswegebj deNationaleConventie
van verraad beschuldigd w erd, verhief hj
openljk de vaan van den opstand tegen de
Regubliek, riep de Engelschen te hulp en
verloeg, door hen bjgestaan, de Franschen
van het eiland. Daarna stelde eene vergadering,den lodenJunj 1694teCortegehouden,

stad(bjPetersburg)dergeljketorensgeplaatst. de kroon van Corsica terbeschikking vanden
De pantserplaatder Belgische forten is 25t0t Koning van Groot-Brittanje,terwjlde vroe30Ned.duim dik;demiddelljnvanhettoren- gere grondwet meteenigewjzigingeéweder
grondvlak is9,23 Ned.ellang,en hetgewigt werd ingevoerd. Daar Paoli belasterd werd
van den toren280000N ed.pond;zulk eentoren (loor l/ozzo d;Wor-t
p , verliethj in 1796 nogkost 124000 gulden.In 1865 deed Gruson het m aalshet eiland,begafzieh naar Londen en
voorstel om koepelvorm ige,draaibare,gepant- diende zjne bezwaren in bj hetParlement.
serde torens te bouwen, en m en heeft deze Hetbleek echter,dathjnietsmeerk0ndoen
ill 1874 ingevoerd ter versterking van de voor zjn vaderland.en hj overleed in een
Duitsche kustenvan sommiqevestingen.Een dorp bj Londen den 5denFebruarj 1807.Bj
** aan zjnegeboortetoren voor kustverdediging ls gewapend m et uitersten wilschonk jjP
12 stukken en weegt 360000 N ed.pond.Ter streek aanzienljke sommen t0t verbetering
verhooging van deveiligheiddermanschappen, van hetonderwjs.
die het geschut bedienen,zjn de torensin
PapandMang isdenaam van een vuurEngeland van binnen n0g voorzien van een spuw enden berg op Java in de residentie
touwmantel,nameljk een dik kleed van ge- Preanger-Regentschappen.Hj verheftzichter
vlochten touw, dat aan beide zjden langs hoogte van ruim 2000 Ned.elboven de 0ppervlaktederzee.Ofschoon hj tevorennooit
het
Pgesclutkangehaaldworden.
aoll(Pasquale),een Corsicaanschkrjgs- eenig bljk had gegevenvan zjn vulcanischen
man,geboren ln 1726 teMorosagliaopCorslca aard,is i
n 1772 nagenoeq zjn geheele t0p
en de zoon van een generaal,vlugtte in 1739 ingestort,en bj deuitbarstlng,dietoenaldaar
met zjn vader naar Napels,bezochtaldaar en in naburigegebergtenplaatsgreep,werden
de militaire school en vertrok in 1755 naar 40 dorpen bedolven en kwamen 3000 menzjn vaderlandthetwelk in opstand wasge- schen 0Dl het leven.Na dien tjd ishj bj
komen tegen Genua.Hierwerd hj doûrhet voortduring werkzaam,en menvindtin zjne
Bewind der Patriotten t0t kapitein-generaal nabjheid talrjke minerale bronnen en vele
van heteilandbenoemd.Zjneeerstegevechten kloven,waaruitzwaveldampen opstjgen.
Papaver Tonrn.ofmaankop isdenaam van
tegen de Genuézen waren niet voorspoedig,
maaar later noodzaakte hj de Genuésche troe- een plantengeslacht uit de familie der Papapen hunne stelling bj Rogliano te verlaten, veraceën. Het om vat kruiden met een w itof
bouwdevestingwerken teNonza en teFuriani blaauwachtig melksap, met enkel of dubbel
en behaalde btJ
'laatstgenoemdeplaatst0ttwee- vindeelige of onverdeelde bladeren,enkelvoum aaltoe deoverwinning.Eenekleinezeemagt, dige,eind-ofokselstandigebloemen,afvallende
door hem inzeegezonden,bragtgrooteschade kelkbladen, 4 bloembladen en eene kruikt:e M n den han4elder Genuésche Republiek. Qf knodsvnrmige, nvale of schier bolronde,
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lénhokkige, met den schildvormigen stempel gaans in groote troepen op boomen.Hun gegekroonde, veelzadige zMddoos. De slaapbol luid iskrjschenden onaangenaam.Sommigen

(P.somniferum L.
)wordt6t0t12 Ned.palm

leeren echter de menscheljke stem en het

hoog, heeft een naakten, blaauwachtig ge- Quiten op eenemerkwaardigewjzenabootsen.
streepten stengelen naakte,langwerpige bla- Wj voegen hierbj deafbeeldingvandenk0p
deren,van welke de onderste gesteeld en in- van dengroenenzlzdgcli(P.aestivus).
gesneden en de bovenste stengelomvattend en

ingesneden ofgaafrandig zjn.De zaaddoos
is bolvormig of eirond, naakt en springtin
poriën open.Dezeéénjarigeplantisafl
tomstig
uit hetOosten en wordtbj 0nsalssierplant
gekweekt.sran deze soort heeft raen eenige
verscheidenheden, met verschillende kleuren
van bloembladen en zaad, - voorts heeft
men enkele en dubbele. De papaver eischt
een vruchtbaren , warmen grond en is liefst
beschut tegen gure winden. In het oosten
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Pig.1.Kop van den groenen papegaai(Jvfffccv:
aestivus).

verkrjgt men uitde onrjpezaaddoozen van
Depapegaajennesteleninboomgaten,holen
den papaverhetoplum(ziealdaar).Dezezaad- en rotskloven ofop den grond,en hetwjfje
doozen worden in gedroogden toestand in de legt 2 t0t 10 gladde, witte,ronde ejeren.
e vogels ill Amerika tusschen
apotheek gevonden; zj bevatten 0,250/0mor- Men vindt di
phine en 0,150/0narcotine.Uithetzaad ver- 43ON.B.en 53OZ.B.en op de Zuidzee-eilan-

krtjgtmenpapaver-olie.Papaverstroop,uitde den t0t59OZ.B.,terwtjlzjinAziëden27sten
slaapbollen bereid,wordtwel eens a1s slaap- graad N.B.niet overschrjden. Het Mntal

wekkend middelaan kleinekinderen gegeven. soorten wordt op 350 geschat, en van deze
Daartegen kan men echternooitgenoegwaar- bewonen meer dan 140 de Nieuwe W ereld.
schuwen, daar het middelverdoovend werkt VoortsvindtmenerveleopdeMolukkenenin

op de hersenen enalligtdeverstandeljkeont- Australië,terwjldesoortenmindertalrjkzjn

in Polrnesië,Azië en op deSoenda-eilanden.
wjze belemmert.Tot hetgeslachtderpapa- In Afrlka komen slechts w einige V00r. Z**
leveren aan de inboorlingen vederen t0tVerversbehoort0ok de klaproos(zie aldaar).
Papaveraceën of slaabbol
gewassen is de siersels,maarzjn weinigbemindbj delandnaam van eenetw eezaadlobbigeplantenfamilie bouwers,daar zj doorhetrooven van velduit de orde der Cruciqorae. Zj omvat één- enboomvruchtenveelschadeveroorzaken.Zj
Jariqe en overbljvendekruiden metmelksap, worden dan 00k met jververvolgd en bj
afwlsselende, zittende of gesteelde, meestal duizenden gedood.Intusschen werden zj van
gelobde ofingesnedenebladerenenvolkomene, ouds door de lndianen en Peruanen tam geregelmatige bloemen,die zich oplangebloem- maakten metgodsdienstigeneerbiedbejegend.
stelen verheFen of een bloemseherm vormen. Menmeent,datreedsindedagen vanAleœander
De kelk bestaat uit 2 bj het opengaan der de Grppf: levende papegaajen naar Europa
bloem reedsafvallende bladeren,endegroote, zjn overgebragt, en Pliniu maakt gewag
levendiggekleurde,desgeljksafvallendebloem- van hunne geschiktheid om woorden na te
bladen staan indubbelen ofdrievoudigengetale zeggen.Na dien tjd werd deze vogeleen
wikkeling der kinderen op eene noodlottige

op den bloembodem.H ierop verheft zich o0k
een groot aantal meeldraden met draad- of
bandvorm ige helmdraden en z-hokkige,Overlangsopenspringendehelmknoppen.H etvruchtbeginsel is bovenstandig, 2- of raeerbladig,
éénhokkiq en van onvolkomenetusschenschotten voorzlen; het draagt een grooten,zittenden, schjfvorsaigen stempel.D evruchtiseene
zaaddoosg en de talrjke kleine?niervormige
zaden bevatten een oliehoudend kiemwit.Men

voorwerp van w eelde,en een sprekendepapegaai w erd we1eens duurder betaald dan een

slaaf.ln den tjd derKruistogten werden zj
overgebragt naar Duitschland, en in onze

dagen zjn zj indierentuinen,menagerieënen
bj particulieren algemeen aanwezig.
De familie der elgenll
jkepapegaal
jen (Psittacini FizlycAl onderscheidt zich door eene

gedrongene gestalte en een korten ofm iddelm atig langen,regten ofafgeronden staarten
vindt de Papaveraceën voornameljk op den m etvederen bedektew angen,en ruim dehelft
noordeljken gematigden gordel, inzonderheid harer soorten behoortin Amerikatehuis,terwjl Afrika nagenoeg geene andere soorten
in Europa ey Noord-Amerika.

PapegaaVen (Psittacini)isdenaam eener heeft.De Jako (P.erithacusL.)isongeveer

familie van vogels, welke t0t de Klimvogels

3 Ned.palm lang,aschgraauw ,meteen r00-

(Scansores) behoort, die zich door e naar den staart en een zwarten snavel,en isinhet

voren geplaatste teenen onderscheiden.Onder westen en in het binnenland van Afrika te

de Klimvogelskenmerkenzich depapegaajen
door eene dikke tong, een grooten k0p en
Bchubvormigevederen.Zj behooren bjna.alle
te huis op het zuideljk halfrond,waar zj

vinden.Hj leeft gezellig in grootetroepen,
en nestelt in holle boomen.Hj heeftveel
aanleg om te leeren spreken en kan zeer oud

worden.- DeAmazonenpapega@qen(Chrysotis

zich voeden met vruchten,granen en zaden, Swains.)zjndesgeljkszeergedrongenvangedie zj met de klaauwen aanqrjpen en naar stalte, hebben een grooten,sterk gekrom den
den bek brengen. Bj het kllmmen bezigen snavel,kortevleugelsen een korten,breeden,

zj 4en bek en de pooten,en zijleven door- afgeronden staart. Hunne vederen zjn hoofd32*
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zakeljk groen,doch aan den k0p geelen op
de vleugelsrood. M en vindtdeze vogels aan
de oevers der Amazonenrivier.Deeigenljke
Amazonenpapegaai(C.amazonic'
a L.)ismiddelm atig van grootte, donker grasgroen,op
hetvoorhoofd blaauw ,aan dezjden vanden

Leadbeateri Vi.q.
4ismiddelmatigvangrootte:
wit en rozenrood en over geheel Australiè

verspreid. De nymf (Corella,Callipsittacus
NovaeHollandiae Gray)isz00 grootals een
ljster en donker oljfkleurig met gelen kop

f)n kuif,eene roodeoorvlek e11w ittevleugels.
k0p donker geel en op dc vleugels en den O0k dezen vogelvindtmen in Australië.
staartbloedrood.Men vindtdezenvogelvooral
Dé familie der S'
ittaâniFipé'
cAonderscheidt
in Zuid-Amerika,nameljk in Brazill
-ë,Vene- zich door een m inder langen,wigvormigen of
zuêla,BogotaenEcuador.Ded'
wergpapçqaai
jen afgestom pten staarten een zeer sterken bek;

(Psittact
lla K'
ultl)zjn ongeveerzoo grootals zj omvatmeerdan dehelftvan allebekende
een musch;zjhebben een krachtigensnavel, papegaajensoorten,en komthettalrjkstvoor
spitse vleugels en een kortcn staart.Hunno in Amerika en Australië. T0t haar behooren
vederen zjn schitterend groen,maaraan den de Ara's, de grootste papegaajen met een

k0p r00d. M en vindt hen in Azië,Afrika, gew eldig dikkellsnavel,lange,spitsevleugels
Amerika en Australië.T0t hen behooren de en een zeer langen staart.ZtJzjn bjna alle
onafschddell
jken (P.pullaria L.);dezevogels groen.rood ofblaauw ,meestalbontgekleurd
leiden paarsgewjseen rustig leven,en wan- en bevinden zich in Zuid-Brazilië t0t aan
neeréénvanhetechtpaarbezwjkt,volgt0ok Nieuw-Mexico,westwaarts t0taan Peru,alsmedeop de W est-lndischeEilanden.DeM aeao
weldra de ander.

Defamilie derkakadoe's(Plictolophinae.
Bp.
4 (S.maltao L.4 wordt87 Ned.duim lang,is

onderscheidt zich door eene vederkuifop den gedeelteljk scharlakenrood, blaat
lw en rood!
k0p en dooreen krachtigensnavel,doorlange, en bewoontde nool
*deljke streken van Zuidspitsevleugelsen gewoonljk dooreenkorten, Amerika, tot aan Guatemala en llonduras.
regten staart. Men vindt haar in Australië, De wi
gstaarten ofpqrkieten (Conurus .
K zl.
:c#)

heeft degroottevan een ljstert0tdieeener

=.

=z..a'r
'>
*
z1

,

kraai,voorts een dikken snavel, een w igvorm igen staart en veelkleurige vederen. Tot

deze behoortde Garnba (C.luteusBodd.),37

Ned.duim lang en citroengeel met groene
vleugelsen staarten de oevers derAmazonenrivier bewonende,alsmedede Carolinaparkiet

(C.carolinensis L.
4$ welke men in Noord)
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bew onen er metontelbare troepen desteppen
en wouden. Tot het geslacht der zangpape-

t
/tzt
xï/zl (Melopsittacus Gould) behoort M .

.

fxzltsfzltzfsf.:,die 21- 23 Ned.duim lang wordt,
grootendeelsbleek groenachtig geelis,donkerbruine lliteinden aan de vederen heeft,en het
vaste land van Australië bew oont.

Eindeljk vermeldenwj defamiliederLori'
s
(Trichoglossini M nsch), welke zieh onder-

.
'
.
.

Amerika aantreft t0t 42O N.B., en de sma-

ragdparkiet(C.smaragdensis Gml.)in de0mstreken van de straat van Magelhaens.Zj

A'

*
'
;'>
. *A
*#
)
œ*
.p
.4
*4p
p.w*
'.
**

scheidt door een penseelvormig uiteinde van
de tong m et vele,draadachtige,hoornachtig

bekleedewratles!een middelmatig gekromden
snaveleneen wlgvormigenstaart.Zjis over

Australië en aangrenzende eilanden verspreid,
maar men zoekt ze te vergeefs opdeSoenda-

eilanden. D0 breedstaartige bri'.
ç'
tDomicella

Wayl.
)zjn Blank van bouw en hetbenlange,

spitse vleugels, en een korten, afgeronden

staart.Hunne vederen zjn prachtig rood en

blaauw , e11 men vindt hen in Polynesië
Degelekakadoe(Psittacus.
îtf!.J'?zrt?'?z.î).
en in de gewesten derPapoea's.D e vroqwenNieuw-Guinea en de Indische Eilanden,west- lori(D.LoriL.)is30Ned.duim lang,schitw aarts tot aan Tim or en Flores en noord- terendkarmjnrood en hierendaarmetgroene,
waartstotaandePhilippjnen.Devogelsvan blaauwe en zwarte kleuren geteekend. De

deze familiekunnen behoorljkvliegenendoen
vaak in groote troepen aanvallen op de plantages. Zj kunnen zeer goed leeren spreken
en zjn gehecht aan hunne weldoeners.W j
geven hierbj deafbeelding van den gelenkakadoe. De geel-qekgdfde kakadoe (P.galeritus
Lath,
.4 is 4 Ned.palm lang,helderwiten
heeft eene gele kuif.De Inea-kakadoe (P.

'ât'
a
qstaartlori'.
g (Trichoglossus T5#.etHors
fj
zjn desgeljks prachtig van kleur en bljven
in verbazend groote troepen bjeen,- en de
pr%dmenkop (T.Novae Hollandiae Gm.
4i:middelmatig van grootte,gedeelteljk staalblaauw
(als de blaauwe pruim),gedeelteljk roen,

geel,rood en blaauw.Men vindtdezenvogel

ln geheelAustralië,en in hetalgemeen heeft
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de natuur zich bejverd,de papegaajen met
eene groote verscheidenheid van schitterende
kleuren tetqojey.
Papegaaldulker (Mormgn arcticusL.4is

Het werd toen door landvoogden bestuurd,
die zich weinig om hetgezag van denKoning
bekreunden.Daar de togten van Aleœanderde
Groote het land ongemoeid lieten, bleefhet

eene duif.Zjn schedel,hals,rug,vleugelsen
staart zjn zwart,zjn bek en pooten donker
rood,zjneoogen grjs,dezjdenvandenkog,
de keel en de buik wit. Hj komt voor ln
Noord-Amerika en in de noordeljke helftvan

deljk meester van ditgewesten deeldehet
metzjn buurman Nieomedesvan Bithynië.In
dentjdderRomeinen heerschtenaanvankeljk
aldaar schatpligtige vorsten,en de laatstevan
dezewasDeiotarns Tlîlt
z#el
wi'
l
fA'
,dieteGangra
zjn verbljfhield.NadooverwinningvanPompjy'
fx.
:,dien Deiotar'
asinden slagbjPharsalus
.
had ter zjde gestaantwerd Paphlagoniëbj
Bithynië en bj de nieuwe indeeling van het
Rjk in de eerste eeuw onzerjaartelling bj

de naam van een vogel; welke t0tde orde aanvankeljk bewaard voor de Macedonische
der Zwemvogels behoort en zich van de ove- heerschappj, maar viel na den dood van
rigen onderscheidt door zjn hoogen,aan de Aleœander ten deel aan Eqmenes en daarna
zjden platgedrukten bek.Hj isz00groota1s aan Cappadocië.M ithrldates maakte zich ein-

Europa, broedt op de kust van Noorwegen,
Denemarken en Engeland, en wordt in de

Oostzee en zelfs op onze stranden dikwjls

oggemerkt,leeftvankleinevisstshf
m enschaaldleren zwemten duiktuitmuntend envlieqt

scheerend overdezee.Menzegt,dathetwjte Galatiëgevoegd.Totdemerkwaardigstesteden

in een nest,in de losse aarde der rotsachtige van Paphlagonië behoorden: Sesamus, later
kust in gereedheid gebragt, slechts één ei AmastristAma,
sl
-al,Cytortls(Kidros),Kromna,
legt.Enkele malen heeftmen zulk een vogel Stephanl) (Istifan); Sinope (Sin0b), Gangra

in de maag van een kabeljaauw gevonden.
Papegaaivisch (ScarusBleek.qisdenaam
van een visschengeslacht uit de fam ilie der

(Kirankari),Castamon (Kastamoeni)enPompqiöpolis aan de Amnias.

Paphos,is de naam van 2 steden op het

Lipvisschen (Labroïdei)e1 uitde onderafdee- eiland Cyprus, nameljk Oud-paphos,eene

ling derPharingognathen.H et omvatprachtig

Phpenicische volkplanting Op de westkust,-

gekleurde visschen,bj welke de bovenkaak
vooruitspringtboven deonderkaak,terwtjlde
tanden zoodanig zjn zamengegroeid,dat zj
eene scherpeplaatvormen.Zjbewonenhoofdzalkeljk de keerkringszeeën.Alleen S. cre-

en Nieuw-paphos, Omstreeks 11 Ned. mjl
vandaar inhet biunenlandbjhethedendaag-

tensis C. V.kom tvoor in de Middellandsche

stshe Baffa gelegen. Beide bezaten prachtige
tenlpels, el
1 vûoral de eerste was verm aard

a1s de geliefkoosdeverbljfplaatsvan Aphrôt
fifc (Yenus), die volgens de mythe hier uit

Zee,bj de CanarischeeilandenenbjMadera. het schuim der zee geboren werd. Metden
Hj islangwerpig rond,meerdan3Ned.palm tempeldier godin was een orakelverbonden.
lang en heett een stompen sntlit,een kleinen De stad werd nleermalen dooraardbevingen
mond en ovale,gaafrandigeschtlbbtln.Opden geteisttlrd en in het .iaar 14 vôör Chr.btlna
rtlg ishj ptlrperrood,aandeztjdenrozenrood geheel verwoest, dot!h met hulp van keizer
en paars, aan de borst- en btlikvinnen Anyltsttls weder opgebouwd,waarna zj den
oranjegeel en op laatstgenoilmden zitt men naam van Augusta ontving.Yan beide steden
blaauweljnen.De rug- en aarsvinzjn paars zjn de botlwvallen n0g voorhanden.
met roode vlekken, en de groote staartvin
Papias, een deroudste schrjversop het
heeft een witten rand.
gebied derChristeljke kerkgeschiedenis,was
t der 2de eeuw bisschop te
Papenm uts (Evonymtls),zieKardénaals. ll1 de eerste helt'
v?l/,ç.
Hiërâ
'polis in Phrygië. Hj behoorde volgens
Paphlagonië was in de dagen deroud- de legende totde leerlingen van den apostel
heid een landschap in Klein-Azië: aan de Joltannes en stierf den marteldood te PergaPontus Euxinus, tusschen Bithyniè, Galatië mus in 163. Hj waseen van devoornaamste
en Pontus. llet was vooral in het zuideli
jk vertegenwoordigers van de leer van het Dtli-

gedeelte wegens den hoogen Olgassus (thans zendjarig Rjk. Van zt
jn gesohrift: nzluyivl.
v

Tlkas Dagh) zeer bergachtig, terwjl hetin
het noorden f'
raaje, vrt
lchtbare vlakten bevatte.Tot de voorgebergten behoorden er Carambis(Kerembe)en Lepte (Indsje Boeroen).

zz/t
asazt;w ii'
t
lr'
z/osç (Verklaring van de uitspraken des Heerenl''zjn in de werken van

Eusebi.s en Irenaens fragmentfm bewaard gebleven.
Behalve degrensrivieren,de Halïs(KisilTr- Papier werd volgens de berigten van Plimak)in hetoosten en deParthenlus(Bardon nins vele eeuwenivöör den aanvany onzer
Tsjai)inhetwesten,bezathetlandslechtskust- #jaartelling reeds n Egypte vervaardlgd van
rivieren van w einig belang.In hetbinnenland de papierplant,door D nnaeus m et den naam
lf,
s bestem peld,eene grasstroomdenog de Aminas(Goek Trmak),eene van Cyper'as .ptz.pl/z''

zjrivier van de Halys. De inwoners waren soort,dit)er in moerassen en aan deNj1meerendeels van Syrischen ofLeuco-syrischen oeversgroeit.Men kannameljk vandenhalm
oorsprong en stonden bekend alsuitmuntende dezer plant eene reeks van dunne bekleedsels
ruiters, maar tevens a1s slaven van bjgeloof afsc'hillen. D eze werden tlitgespreid,op elk-

andergeplakt,geperst,gedroogd en glad gemaakten vorm den hetpapierderotldeEgypvroegeren tjd wasditgewestonafhankeljk, tenaren,hetwelk ook thansnoginbeschrevene
maar hetw erd door Croenmsveroverd en ver- rollen in de doodkisten der m ummiën gevonviel vervolgensaan dePerzische heerschappj. den w ordt.M en heeft dit papier ook gebezigd

en ruw heid. De meeste beschaving heerschte
er in de Helleensche steden aan de kust.In
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in Italië en Frankrjk,waar men hetlater zigde.M'en meent,datde eerste papierfabriek
van linnen lompen in 1340 in Itall
-ë is opgedoor parkement verving.
De kunst, om papier te vervaardigen van r
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katoen,isvermoedeljk in Chinauitgevonden, fabrieken in Vlaanderen,en de eerstepaplerlI'
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in het begin der 8ste eeu:z naar Mekka d00rgedrongen en vervolgens door de Arabieren
naar de noordkust van Af
rika en jegen den
Mnvang der lode eeuw naarSpanle overgebragt.Deze kunst werd evenwelin die dagen
00k in Griekenland beoefend.Eerst maakte
men papier van ruw katoen,doch in lateren

molen in Engeland dagteekentvan 1588.Men
verm eldt, dat de eerste papierm olen in onB
Vaderland in 1598 ln denabgheid vanHattem
verrees, en dat het papiermaken in 1609 op

de Veluwe geen ongewoon bedrjf was.In

1613 werd door Jan Jan8en,boekhandelaar
te Arnhem , en M aarten Or#e# een papierlen gebouwd te Apeldoorn,en in Hollan;
tj; van katoenen lompen,terwjlmen daar- mo
t0e vervolgens desgeljks linnen lompen be- verrees de eerBte papiermolen te W est-zaan-
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4am in 1616.Geruimen tjdwasin Nederland zjn omtrek een aantalschergestaven,evendepapiermakerj een belangrjke tak van nj- wjdig aan zjne lengte-as lngelaten,onder
verheid,waaraan evenwelin de laatstehalve den cylinder bevinden zich bj i dergeljke
eeuw de machinale papierbereiding een gevoeligen knak heeft gegeven.
T0t de grondstof voor papierbereiding behooren alle plantendeelen, welke verlengde
vezels bezitten,alzoo katoen,linnen,boom-

bast,stroo? hout,velerleiwaterylanten enz.

staven, wier scherpe kantnaar dien der cylindermessen is gekeerd. Hun aantal is verschillend: men heefter in onze fguur 60 op
den cylinder ofr0l en 8 op den bodem.Door
een heftoestel ab kan de cylinder hooger of
lagerw orden geplaatst.
W anneermen met den Hollander wilwerken, vult men dien t0t nagenoeg aan den
rand m et gezuiverde lompen en laat door

Voorts bezlgt men o0k enkeledlerljke zelfl
standigheden,bjv.w01en zjde.Genoemde
grondstofen gebruiktmen afzonderljk ofvermengd. De beste grondstof is linnen. W j mi:delvan een riem ,om de schjfE geslaztlllen de papierbereiding uit linnen lompen gent de as snel omdraajen. Daar men er
beschrjven,welke hoofdzakeljk metdieuit waterbjgedaan heeft,isereen brjontstaan,
katoenen lompen overeenkomt.
die bj deze Omwenteling in hetbereik der
Eerstsorteertmen de lompen,dat is,men talrjkemessenkomtengestadig wordtvoortscheidt de gekleurde van de ongekleurde, gestuwd in de rigting yzy'z'.Daar hetaantal
waarnazefjngesneden en gezuiverdworden. omwentelingen in eene minuut alligt 200 beHiertoe ontdoet men ze van het'aanhangend draagt, en er boven 60 en onder8 m essen
vuil, 0Dà Ze daarna met Yvater ot'meteene zjntdiebj elke omwenteling 60X 8 of480
l00g te wasschen. Alsdan worden ze in een insnjdingen veroorzaken,z00ishetduideljk,

brjachtigen toestandgebragtofin papiergoed dat het aantal insnjdingen in eene minuut
omgezet. Volgen8 de oude handelwjze liet 96000 bedraagt. Door het deksel M wordt
m en t0t dat e'
lnde de lompen,met waterbe- hetwegspatten vandenpapierbrjverhinderd.
vochtigd,eene rotting ondergaan,om zever- De toestel qp dientom te wasscheu.Hj bevolgensd00rmiddelvan houten,metjzerbe- staatuiteenezeefq en eene blinde schjfp,
slagene hamers in eikenhouten bakken fljn te welke de zeefbedekken kan.De papierbrj
stampen.Deze wjze van werken onderging wordtmetkrachtteren de zeefgestuwd,en
echter eene aanmerkeljke verbetering in de deze laat hetovertolllge waterdoor,hetwelk
voorgaande eeuw door de uitvinding van den
Hollander ofroerbak.Deze isin ;g.1 en 2 in
horizontale en verticale doorsnedevoorgesteld
Dezelfde deelenworden indebeideiguren door
Gezelfde lettersaangewezen.De Hollander bestaat uit eene langwerpig vierkante kast,
ABQD , welke van binnen eene trogvormlge
ruimte heeft. De langste wanden van dezen

t
rog loopen evenwjdig metdievan dekast,
en de kortere zjn cirkelvormig uitgesneden.Deze ruimte is ongeveer 3 Ned.ellang

1%
Ned.el breed en omstreeks0,7 Ned.el
hoog. Hetbinnenste gedeelte derkast is Van
gegoten jzer,zandsteen ofhout.Debinnenwanden van den jzeren Hollander worden
met olieverf bestrjkt. Bj de langste zjden

m et looden platen bekleed, die men voorts

aan den buitenkant derkast bevinden zieh 2
dikke planken ab,w elke door de posten cccc

zich verzam elt in en vandaar w egvloeit.
Om dat waterverlies aan te vullen,doetmen
zuiver water door de buis . binnenstroom en,

welkebj rmeteene kraan voorzien is.W il
m en met wasschen ophotlden, dan schuift

men deblindesehjfvöörde zeef.Men heeft
0ok Hollanders, waarbj deze waschtoestel
dooreenanderenvervangen is,nameljkdoor
eene cylindervormige zeefin detweede(1edige)afdeeling.
De lompen worden aanvankeljk omgezet
in kalfqoed en daarna in keelgoed.Bj het
eerste verloop in den Hollander zjn de messen verder van elkander verwjderd dan bj
hettweede,en hetwassehen isde hoofdzaak.
Bj het tweede doetmen de messen totelkander naderen, en terwjihetwasschen v0ldoende geschied is,poogtmen een ijnen brj

te verkrjgen.Vöördatechterhethaifgoed in
worden gedragen. Bj a en bzjn genoemde heelgoed herschapen w ordt,bleektm en het,
posten beweegbaar. Twee andere posten d

dat is, m en ontdoet het van alle kleurende

(van welke in ;g.1slechtséén zigtbaaris) bestanddeelen doormiddelvanchloor,terwjl
dragen eene zware jzeren as,die btliten de vervolgens de overmaatvan chloor door een
kast uitsteekt en er verbonden is met eene anti-chloor (b.v.zwàveligzuresoda)verwjschjf .
F,door welke men aan die aseene derd wordt.Isdaarna hethalfgoedinheelgoed
snelle omwenteling kan geven.De trogisdoor veranderd,dan Yiordt de massa in eenewerkeen tusschenschoteein 2afdeelingenverdeeld, klâp in water verdeeld,waarmede zj eene
die echteraan deuiteindenremeenschapheb- m elkachtige vloeistof vormt, en dan begint
ben.In de eene afdeeling ls aan de as een de eigenljke vervaardiging van het papier

cylinder T vastgehecht, welke halverwege (hand-ofk%dppapLerq.Daartoe scheptmendie
boven de kast mtsteekt.Onder dien cylinder vloeistofop een papiervorm ,nameljk op een
zietmen (fg.2)inbeideafdeelingen derkast raam van zeer digt koperdraad,waarin het

eene verhooging van den bodem (-s).Aan merk van het papier of o0k w el de naam
de zjde van m klimt zj langzaam op t0t van den fabrikant is gevlochten. Het water
digt onder den crlinder;dan volgteene cir- l00gtgrootendeels doorhetraam,terwjlde
kelvormige uitholllng ongeveer terhoogte van paplermassa daarop achterbljft. De grootte
de kast, terwjl vanhier hetandere gedeelte van denvorm bepaaltdien van hetvelpapier!
(l) vrj steilafdaalt.De cylinder draagtop en men bezigt o0k we1 dubbele vormen.In
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sommige fabrirken wordtde brj,vöôrdathj
in de werkkulp komt, door metaalgaas geiltreerd.Hetgeschepte velwordtnee
-rqelegd
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de vellen nogmaals,maar zonder vilten,onder deperskomen en dan indeluchtgedroogd
worden.Om het alzoo verkregenevloeipapier
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bereikenjwelke t0tzuivering dient.Menheeft
gewoonljk 4 zulke ruimten naastelkander,
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bruik,is op de wjze ingerigt als in fig.3
wordt voorgesteld.De papierbrj komt door
de buis A , w elke m et eene kraan gesloten
kan worden, in de ruimte A', die van een
roertoestel voorzien is.D oo1-eene buisa kan

Z

'x

waterzooveelmogeljk uittepersen,waarna

worden de vellen geglansd door persing of
d00reen cylinderwerk,gesorteerdjt0tboeken
en riemen vereenigd en in den handelgebragt.
Het vervaardigen van m achinaalpapier is
uitgevonden in 1799 door eeu Franschm an,
Robert
genaam d.Eene saachine,door
Ckapelle,een werktuigkundigeteParjs?daartoe zamengesteld en thans algemeen ln ge-

X
N

op vilt,dat een deelvan hetin zoodanlg vel
n0g aanwezigewateropneemt.Heeftmen een
aantal vellen tusschen de vilten opgestapeld,
dan komt het pak onder de pers om er het

in schrjfpapier te veranderen,wordthetge14/-4,, datisgedompeld in eene waterige0plossing van dierljkeljm meteenig aluin,en
daarna uitgepersten gedroogd.Deljm wordt
0ok wel bj het halt2 of heelgoed gedaan,
doch deze wjze van ljmen verdient geene
Mnbeveling. Harsljm en andere ljmen zjn
voortsmindergoeddandierljkeljm.Eindeljk
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die in eene schommelende beweging worden

gehouden.Hare bodemszjn evenzoovelezeven,welke den brj doorlaten,maarde grove
deelen terughouden.De brj komtalzoo in de
ruimte of kast ./, waar zich alweder een
roertoestel bevindt. Langs O gaat nu de bxj
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verder.Hier is weder eene afschutting baan-

N

gebragt en de stroom van den brj wordter
sterk vertraaqd, zoodat hj langzaam in de
lmimte D vloelt.UitD stroomtnu debrjop

#

eene strook draadgaaszondereindeddd.Deze

C

is vervaardigd van ;jn metaaldraad en loopt
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over de beide eindrollen fF ,tusschen w elke
zich n0g vele andere rollen bevinden,welke
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aan die 1ap eene zekerespanning geven.Zj
worden zoodanig in beweging gebragt! dat
delap draadgaaszich in derigtingderpjlen
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beweegt.De eerste helft dezer zeef,van de

, 'x
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linkerzjdederiguurtebeginnen,wordtdoor

een grootaantalkoperen rollen ondersteund,
die vervolgens zich meer en meer van elk-

anderverwjderen.Onderdeze rollen bevindt
zich een ondiepe trog c.Nu vloeitdoor den
toestelin c,w= reen tllsschenschottotbjna
op den bodem reikt?de brj metgeljkmatige
dikte en breedte in de ruimte D,waar alle
onreinheden uit den brj bezinken.Vanhier
stroom tde massa ter breedte van de machine
op dedraadzeefen wordtdpor deze bj hare

voorw aartschebewegingmedegevoerd.Daarenboven heefthetdraadgaas ook n0geeneschok-

kende beweging, waardoor de geljkmatige
verspreiding van den brj en de doorsiepeling
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van hetwaterbevorderd werden.
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Inhetbegin,alsdebrjn0gzeer
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vochtig en l0sis,moethetdraadgaas het krachtigst geBpannen
worden,zoodatdekoperenrollen

l

hierdigterbjelkanderzjnrelegen.Alsdebrj aan hetuitelnde
van de troy cgekomen is,vertoonthetzlch reedsals eene vil-
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tigemassa,die echterveeldikker
isdan hette vervaardigenpapier.
T0t dezen zeeftoestel behooren
o0k n0g 2 banden of boorden
zonder eind eee, van welke
sleehtséôn in onze Eguuris= n-
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gebragt;zj dienen om hetwegloopen vanden papierbrj aande
beide zjden te beletten.Zj bewegen zich in dezelfderigtingaIs
het draahgaas en zjn steeds in
aanrakingmetdenbrj.Bje'verlaten zj de zeef en slingeren
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doet,waarna versche lucht door
hethalfvochtigepapierdringt,om
in die kast te snellen,en erte-

venseeneaanmerkeljkehoeveel-

:
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heid wateruitdepapierlaagmedebrengt.Daarna ondergaathetpapier eene ligte drukking door de
rolH 'en voortseeneeerste persing tusschen de rollenFF.Deze
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geplaatste trog vangt het water
0p.Doordezelfdewaterbuiswordt
0ok de koperen buis i'gevoed,
welke over hare geheele lengte
van gaten doorboord is, zoodat
aanhoudend water op hetdraadgaasvloeit,om o0k dit te reinigen. W anneer het papier verder
komtdan de trog c,bevindthet
zich in eenhalfdroogentoestand,
zoodat er van zelf geen water
meer uitvloeit.Daarom loopt het
draadgaas nu over de ondiepe
kast .H', van boven met4 openingen voorzien.D ie kast staat
in verband met eene luchtpom p,

die de lueht dM ruit verdwjnen

5
o
:

y4 @

.

-.

D

.

#

*
%

$'
yx

ty,
-l
sz-3
a%.--

h

##
#
##

*

X

<.

:/@

1
;ê1
I
/l l
;# I
#
I
I
,4# I
#; l
ê;
ê,

brj tereinigen,eneendaaronder
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Fedeelte van den weg kan men
m de iguurgemakkeljk nazien.
Bj iiseene waterkraan,diebj

Q

x

.

zjn van jzeren metviltofpapiermaché bekleed.De mate van
persing kan door een hefboom n
geregeld worden. Het papier is
nu nog nietzeersterk,maarkan
toch reedszondersteundenkorten

weç van dencylinderFnaarden
$8

cyllnder I aoeggen. De rol 1
vormtmetandererollendeonderlaag vooreen viltdoek kkkkk.Dit

viltdoek kan doorde ro1l'(zie
de Qdehelftderiguur)naarbelieven gespannen worden,enm en
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kan de r01 1'door middel van de stang o

naar de regter en linker zjde verschuiven.
Over dat viltdoek heen bereikt het papier
de rollen M en M en ondergaathier eene
tw eede persi
ng.Beide rollen zjn glad.De
onderste M ls eerst met het viltdoek en
daarna met het papier bedekt, en de

vaMe
n n13/he
4deeften ter lengte van 2000 Ned. el.

schrjf-,druk-en teekenpapier,

voorts pak-, carton-, bord- en vloeipapier,
cigarettenpapier enz. De benamingen van de

verychillende soorten van drukpapier bj de
onderscheidene volken zjn nietmerkwaardig

genoeg om ze hier te vermelden.Van meer

bovenste in onmiddelljke aanraking methet gewigt is eene korte Btatistieke mededeeling
Papier. D00r eene schroef kan men de
drukking dier rollen regelen. Daardoor erlangt het papier aan de eene zjde, waar
het in M nraking komtmet heteFene metaal,
reed: eene zekere gladheid.Om hetdeze o0k

van het gebruik van papier. onder de 1400
millioen menschen, die den aardbodem bevolken,bevinden zich 276 millioenj die zich

met de schrjfkunst niet bemoejen.Dertig
millioen schrjven op palmbladen, boombast

aan de andere zjde te bezorgen,gaat het enz-, - 620 millioen bezigen hetChineeBchdooreene derdepersNN'.Erlooptnameljk Japansch en 350 hetEuropeesch gapier.Deze
weder een viltdoek lllover 5 rollen,en het laatste 350 millioen gebruiken Jaarljks 21
kan door het stellen der bovenste r0lnaar millioen centenaars papier.Men verkrjgtdit

behooren worden gespannen.Nadathetpapier van 72 millioen centenaars grondstofen,die
het viltdoek k verlaten heeft,gaat hetover in 2500 pagi
erfabrieken met 3500 machines
de rol m en komt op het viltdoek e.Hier en 1800 kulpen worden verwerkt. T0t die
echter ligt de reeds glad gemaakte zjde op 21 millioen centenaars behooren 4 millioen
het viltdoek en de andere komt nu met de schrjfpapier, 10 millioen drukpapier, 41/:
gladde r0l N in aanraking.Nu is het papier millioen behangsel- en pakpapier en Q1/cmilsterk genoeg en eenigzins glad, maar n0g li
oen bordpayier.Hiervan worden gebezigd:
nietdroog,zoodathetde drukking derdroog- Door de Rjksbesturen 2,31 millioen Cntnr
pers moet ondergaan.H et loopt overn eu n'
schoolleerlingen 2,73 r
n
naar de ro1 O en hetviltdoek ss.%s.Door dit
den handel
2.31 n
p
laatste wordthet digt tegen den cylinder ge1,
47 D
r de njve
rheid
1.05
briefWisseling
drukt en verliesteen aanmerkeljk gedeelte
D
r
de drukpers
11,13 n
n
van zjn water.Kortdaarna bereikthetover
eenehulproleendergeljkencylinder0',welke Voortsbljkthet,dathetverbruikinBelgië,
00k met waterdamp wordtverwarmd.Daarna Frankrjk en Zwitserland 31
/:Ned.pond,in
ondergaat het eene persing van de r0l T ; 0ns Vaderland 3 Ned. pond, in Italië en

zooals men ziet,wordtdezjde naarP niet Denemarken 2Ned.pond,in Rusland 1/:Ned.
glad,maar de andere,naardezjde van O'. pond, maar ixl5Gr
rt0o
tot
5-1Br
/ciptt
oanndjevoeonrideederVe
in
Derhalve wordt die persing o0k hier door de eenigde Staten
rollen Q Q'herhaald.Deverhittingdierwarme gezeten bedraagt.
xollen gesehiedt door de stûom buis 2 ,welke
Papier aan toonder noemt men eene
door r gevoed w ordt, vanwaar 3 buizen ., schuldbekentenis, waarbj de schuldenaar op
l, l omhoog loopen naar de cylinders,ter- zich neemt,nietJegens een bepaald persoon,

wjlde waterdamp langsde buizen %',l',%' maar Jegens iederydie op een gegeven tjdeen uitweg vindtnaar den eondensator.Nadat stip houder van dat stuk mag zjn, eene
de laatste persing heeft plaats gehad,is het zekere verbindtenis te vervullen.Hetonderpapier gereed en komt nu op den oprollings- scheidt zich daardoorvan sehuldbekentenissen
toestel (ZZ'),nameljk 2 zeszjdige ram en , op naam , welke alleen door cessie op een
beweegbaar ODA hunne as. Van die beide ander kunnen overgaan. Is de afgever van
Nvordt terzelfder tjd slechtséén gebruikt.Is papier aan toonder bekend a1s solide, dan
heteene raam vol,dan brengtmen dooreene kan men dat papiergemakkeljk in betaling
omdraajing van de r0l z het andere onder of t0t waarborg geven. 00k aandeelen in
hetpapier,zoodatmen zjnwerk onmiddelljk blanco van naamlooze vennootschappen,benekan voortzetten.
vens staats-eFeden kan men a1s papier aan
Op die wjze vervaardigtmen hetpapier toonder beschouwen,- voorts kan mendaarzol#e eind,hetwelk men totbehangselrollen t0e loterjbrief
jes, abonnements-, spoorweg-

of t0t gewone vellen kan snjden.Demachi- en stoombootkaartjesenz.rekenen,en vooral
nale papierfabrikatie heeft vooral door den

de banknoten en muntbilletten.Uiteen regts-

sqoed der bewerking de voormalige berei- kundig oogpunt geeft papier aan toonder

dlngswjze geheel en al overvleugeld. Men eene verbindtenis, ontstaande door eene éénbedenke, dat de draadzeef eene snelbeid zjdige handeling van den schuldenaar door
heeft van 15 Ned.duim in de seconde,dus zjn schrift, hetwelk betaling belooft M n

van 540 Ned.el in het uur. In 10 uur kan toonder. Die verbindtenis gaat krachtcns den
men alzoo 30000 ve1of6 balen papierin ge- wil van den schuldenaar zelven telkens door
reedheid brengen. Tevens is behalve de ma- w isseling in het bezit van een ander over.
chine, welke wj beschreven hebben, eene De houder heeftdus het regt,van den sehuleylindermachine uitgevonden door M ickaël denaar voldoening te vorderen.D e verbindteZeidfes,
xcFzweider en inzonderheiddoorzjnzoon nis van den schuldenaar houdt op door
Fcdinand en later door DLekenson, Brakma teruggave aan hem van het papier,alsmede
en Denoon aanmerkeljk verbeterd en vereen- door eene verklaring van den bezitter,
voudigd. Men levertthanspapier ter breedte waarbj hj de kracht er van te niet doet,
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dervormig. De kelk bestaat uit 5 zaâmgeintrekkiyg.
groeideblaadjes,ismin ofmeer trechtervorPapleren geld noemt zaen papier aan migenheef
tgewoonljkeenongeljks-tandigen
Aan dit laatste geeft men den naam van

toonder, door den Staat, dooreene bank of zoom 9 daar de belde achterste tanden t0t

door de eene ofandere maatschappj in 0m- elkaârgenaderd ofmetelkaârvereenigdzjn.
l00p bebragt. De burgers kunnen steeds met De 5 bloembladen,op den kelkbodem beveshet papieren geld van den Staat hunne be- tigd, wisselen afmet dekelkbladen en zjn
lastingen betalen,en de banken enmaatschap- verschillend van vorm.Hetachterste,de f
lIJ#
pjenzjninhuneigen belangsteedsbereidom (vexillum) genaamd,is het grootste,- de
het doorhaaruitregeven papieren geldtegen beidezjbladen,vleugels(alae)geheeten,hebklinkende munt ln te wisselen.Daarom be-

ben dezelfde gedaante,- en debeidevoorste,

houdtin gewonetjden,indeonderstellingdat hoewelmeestalbj de nagelsn0gzelfstandig,
er geen overvloed van papier in om loop is zjnvanbovent0teenh0lbladzamengegroeid,
gebragt,ditlaatstezjnevollewaarde.Hetpa- hetwelk den naam van Hel(carina)draagt.
pieren geld geniet alsdan een volkomen ver- De meeldraden ontspringen op dezelfde plek
trouwen en bezorgt grootgemak in hetmaat- alsdebloembladen,doch hun aantalisdubbel

schappeljk verkeer. De geschiedenis levert zoo groot.De helmdraden staan zelden vrj,
intusschen onderscheidene voorbeelden op van maar zjn doorgaanstweebroederig zamengehetmisbruik datligtzinnigeofoneerljkeregé- groeid, en we1 zöô,dat 9 den eenen bundel
ringen gemaakt hebben van hare bevoegdheid,
om hetpapieren geld steedstevermeerderenen
daaraan een gedwongen koers te geven.Op
den dunr is zulk een stelsel onhoudbaar,
want het papieren geld haeft geene waarde,
wanneer men er niet ieder oogenblik het
bedrag aan zilver of goud voor bekomen kan.
Door de Fransche assignaten die zonder

vormen en de andere slechtséén helmdraad
telt.O0k vindt men de helmdxaden weleens
éénbroederig '
vereenigd.Aan den t0p echter

zjn de helmdraden vrj,en elkehelmdrMd
draagt een z-hokkigen helmknop, die zich
met eene overlangsche spleet of metporiën

oyent.Hetvruchtbeginselisbovenstandig en

éenhokkig; het vormt met zjne vergroeide

é
éniye beperking in den ttjd dereerste Re- randen een naad,welke naar de zjde der
publlek Yverden uitgegeven,zjn velen t0t vlag is gewend, en daarbinnen heeft men 2
arm oede vervallen.

Papierm aché,eigenljkt
ykccvf
zWwtrylr,
verkrjgt men doorden haltlingedroogden papierbrp
''meteene dunneljm-oplossing tevermengen,zoodathjnietalleenkneedbaarmaar
00k taaiwordt,en dien taajen brj daïrna

rjen tegenoverelkandergeplaatstezaadknoppen. Het vruchtbeginsel is door de meeldradenbuis omgeven en eindigt in een enkelvoudigen stamper met een onbehaarden of

behaarden stempel.De vruchtisgewoonljk
eene z-kleppige peul; somtjds is zj d00r
ter vervaardiging van allerlei voorwerpen, tusschenschotten in eene reeks van hokken
vooral kinderspeelgoed, in holle vormen te verdeeld,ensomtjdswordtbjdeverdeelingspersen. Na verloop van eenigen tjd neemt pl
ekken de vruchtinqesnoerd.O0k iszjwelmen de massa uit den vorm ,droogi ze in eensnootvormig en éenzadig.Demin ofmeer
de lucht, drenkt ze met ljnolie en laatze nier- of eivormige zaden, meestal opgehandaarna in een warm en oven hard worden. gen aan eene zaadstreng, zjn van buiten
Eindeljk worden dealdusvervaardigdevoor- glad en lederachtig,en hebben geen kiemwit

werpen geverwd en gelakt. Heeft de massa en meestal eene gekroonde kiem met zeer
daarenboven vöör hetdroogen eene aanmerke- groote, dikke zaadlobben, die bj het ont-

ljke persing ondergaan, dan erlangt zj ge- kiemen onderden grond verborgen bljven of
heel en al het voorkom en en o0k de duur- zich daarboven vertoonen, en in ditlaatste

zaamheid van hoyt.

geval eenigzins bladvormig en groen zjn.

naam van eene tweezaadlobbigeplantenfamilie

eeae met peulvormige vruchten,vrje meeldraden, bladvormige zaadlobben bj het ont-

Papilionaceen of Vlinderbloemigen is de Men verdeelt de Papilionaceën in Podalyri-

uit de orde der Peuldragers (Leguminosae).
Zj omvatéénjarigeenoverbljvendekruiden,
heestersen boomen.Debladeren zjnafwisselend geplaatst, gesteeld en zelden enkelvoudig?somtjdshandvormig,of00k 3-ofmeer-

kiem en en 3-tallige bladeren;- Loteae met
peulvormigevruchten,bladvormigezaadlobben

bj het ontkiemen, één- of tweebroederige

meeldraden en handvormige of gevinde blatalllg,of00k parig ofonparig gevind.In het deren,waartoe de meeste inlandsche Papiliolaatste geval eindigt de bladsteel in eene naceën behooren;- Videaemetpeulvormige
puntofln eenerank,en het heeftdan slechts vruchten,tweebroederige meeldraden,dikke,

een enkelpaar vinblaadles of in hetgeheel bj het ontkiemen onder de aarde bljvende
geen, zoodat de bladsteelzich tot eene soort zaadlobben en meestal gevinde bladergn;-

van phyllodium ontwikkelt. De steunbladen Redysk eae met gelede nootvruchten:e'én- of
bevinden zich meestal onder aan den blad- tweebroederige meeldraden,bladvormlgezaad-

steel;zj zjn somtjdszeerklein en somtjds lobben bj het ontkiemen en handvormige of
00k zeer groot en hebben weleens de ge- gevinde bladeren;- Pkaseoleaemet peulvordaante van dorens. De blcemen vormen ge- mige vruchten, éénbroederige meeldraden ,

woonljk eind-ot'okselstandige trossen,aren dikke,bj het ontkiemen meestalonderaardofhoofdjesjensomtjdsbepaaltzich debloei- sche zaadlobben en oneven gevinde bladeren4
wjzetoteeneenkelebloem.Debloemen zjn
Dalbeçqieae metnietopensyringende,van
in den regel volkomen,onregelmatig en vlin-

binnenveelhokkigevruchten,éen-nftweebroe-
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derigem eeldraden,dikke,onderaardschezaad- naarhem PapLniaansckepotgenaamd.In1681
lobben en gevinde bladeren; - Bopltoreae vertrok hj naarVenetiè,om ereeneweten-

met vrje meeldraden,geslotene,z-kleppige schappeljke académie te stichten, doch tepeul, bladvormige zaadlobben en oneven ge- leurgesteld en in arm oede gedompeld keerde
vinde of enkelvoudige bladeren;- en Caes- hj in 1684 naarLonden terug,waarhethem
glzïsïec:metschierregelmatigeofontbrekende nietgelukken mogt,wederom eenevoordeelige

bloemkroon,10 ot'mindermeestalvrjelneel- betrekking te verkrjgen.Hjnam nu proeven

draden, eene regte kiem en oneven ofeven over de drukking der lucht,maar zonder begevinde ofenkelvoudige bladeren.
langrjke uitkomsten.In 1687vertrok hj a1s
Van de Papilionaceën kent men 400 ge- hoogleeraar naar M arburg en kwam tloorverslachten met 3000 soorten, welke over den ni
euwdenarbeidt0thetrewenschtedoel.Zjn

geheelen aardbodem verspreidzjn,doch mee- toestelgeljktOp dt
m cyllnderderhedendaagrendeels te huis behooren op de warme en
verzengde gordels, waar vele heesters en

sche stoommachine. Daarin beweegt zich

geslachten: Cytisus, Glycyrrhiza, Phaseolites,Palaeolobium ,Caesalpinia,Podoearpium ,
Cassia en Bauhinia.onder de nuttigeplanten
bekleeden de Papilionacepn na de grassen
den hoogsten rang.De zaden hebben wegens

brengen van vaartuigen te kunnen gebrulken
en bouw de eenebootm et eenroeirad,hetwelk
door demachine in omwenteling werdgebragt.

luchtdigt een zuiger,en daaronderbragthj
boomen van dezefamilie groejen,terwjlzj water aan het koken. Nadat de zuiger was
in dekotlderegewestenhoofdzakeljk kruiden opgestuwd door den stoom,condenseerde hj
bevat. ln de fbssiele qora zjn de Papiliona- dit laatste door afkoeling,waarna de zuiger
c
eën talrjker verteyenwoordigd, dan alle door de drukking der luchtbegon te dalen.
overige tweezaadlobblge gewàssen te zamen; Hj vervaardigde dezen toestelln hetbelang
zj bevinden zich vooral in de jongere en dernjverheid,maardoortegenstandontmoemiddenste tertiaire lagen en komen er voor digd,liethj ditdenkbeeld varen envestigde
in bladeren,vruchtenenzadenyhoofdzakeljk zjne aandacht op (le machinevan Sarary,
behoorende tot de volgende gedeelteljl
tnog welkel1jaanmerkeljk verbeterde.Hjmeende
levendet gedeelteljk geheel vöörwereldljke zjn stoomwerlttuig o0k t0thetin beweging
Met deze boot voer hj in 1707 op de

Fulda,om zich naar Enreland te begeven,
hun legumineen zetmeeleenehooqevoedings- doch btj den mond der rlvier kwam hj in
w aarde,inzonderheid deerw ten,llnzen,b00- tw ist m et de schippers.Deze vernielden het
nen,wikken,lupinen enz.Deonrjpe vruch- vaarttlig, en arm en radeloos bereikte Papin
ten en zaden van onderscheidene soorten Engeland: waal' hij in 1714 overleed. Van

bevatten sljm ensuikeren zjn eetbaar,bjv. zjnereschriften vermeldenwj:rExpprienceB
die van Phaseolusen Pisum ,en ditgeldt0ok dtl vulde, avec la description des m achines
welvan de rjpevrucht,bjv.van Ceratonia. servant à,les faire (1674)'' - PA new diW egens de voedzam e,zachte,zoete en som s gestor orengine for softing bones etc.(1681)'',
geurige kruidachtige deelen behooren onder- - PA eontinuation ofthenew digestor(1687)'*
scheidene geslachten totde belangrjkste voe- - rReceuilde diverses pièces toucbantqtleldergewassen, bjv. klaver, luzerne, espar- qtles nouvelles machines (1696)'',- en pMasette, melilotus, lotus trigonella,vicia enz. nière pour lever l'eau par la tbrce du feu
Andereleveren verfstoFen,zooalsCaesalpinia, (1707)''.
Indigofera enz.W egensbepaalde zelfstandigPapinianus (Aemilius), een uitstekend
heden,diesom migesoortenbevattenofafschei- Rom einsch regtsgeleerde,geboren omstreeks
den,worden zj tot degeneeskrachtigeplanten het Jaar 140 na Chr.,was volgens sommigen
gerekend.Vele bevatten sc'herpe,bittere,bra- afkomstig uit Benevento en volgens anderen
kingwekkende en purgérende stolen,name- uitSyrië.Hj wasmetk
Septimins t
gdperl,
xeen
ljk sommigesoorten vanCoronilla,Syartium, leerling van Cervidilts Scaevola,w erd opvol-

Genista en Cytisus. T0t de buikzulverende gervan eerst
yenoemdein dewaardigheidvan
middelen behooren vooral de bladeren van advocatus iscl,zag zich na de troonsbeklim Cassia en de vruchten van Tamarindl
zs.Ook ming van Severu benoem d totmagisterscrinii
vindt men in de apotheek hetgeslachtGly- liballorum .daarna tot praefectus praetorio en
cyrrhiza wegens zjne zoet smakende wortel- vergezelde in die betrekking den Keizer op
stokken.Andere soorten scheiden gommen en zjnveldtogtnaarBrittannië.Op zjnsterfbed
harzen af, zooals Astragalus, Hymenaea, beval k
%everns zjne beide zonen, Caraealla
Copaifera en Myroxylon,en andereeindf
lljk en Geta, vooral aan in de hoede van P@pinianus, dotsh reeds in 212 lietCaraealla zjn
leveren brtlikbaar hout.
Papin (Denis), een zeer verdiensteljk broederombrengen.Tw eegeschriften van PaFransch natuurkundige,geboren te Blois den pinian%çs,nameljk37boekenmetpot
laestiones''
Qzsten Augustus 1647,studeerde in degenees- en 19 boeken met pltesjonsa'
',dienden tot

kunde en vestigde zich teParjs,maarhield aan den tjd van Justin%anus t0t toelichting
zich onderdeleidingvanR uy-qhensvooralbezig
metnatuur-en w iskunde.In 1665vertrok hp

der regtspraak. Daarenboven vindtm en van
hem 2 boeken met D eqnitiones''en een paar
naarEngeland,waarhjbekendwerdmetRobert geschriften rDe adulteriis''. Uittreksels uit
Boyle en zich tevens benoemd zag t0t1id der zjne werken zjn in deppandecten''opgenoRoyalSociety.In 1680maalttehjzjneuitvin- men en vormen daarvan het 18de deel.Com ding openbaar van een toestel,om m etw ater- mentarenopzjnegeschriften werdengeleverd
dampvanhoogespanningspjzengaartekokenj door U lplanus,Paulusen M arcLanu ,en ook
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deze zjngedeelteljkaan deppandecten''toe- en voerde met den Jongeren Marins 00r10g
gevoegd.
tegen S.lla, leverde hem bj Cltlsium een
Papirius (aanvankeljk Papisiusj is de niet beslissenden slag,maar werd bj Fanaam van een Romeinsch geslacht,hetw elk

gedeelteljk met den btjnaam Cnrsor t0t de
Patriciërs en gedeelteljk met den bjnaam
Carbo tot de Plebejers behoorde. Van zjne
leden vermelden wj:

ventia door M etellns overwonnen en nam de
vlugteerstnaar Ah'ilta en toennaarheteiland

Cossyra,waarhj in hechteniswerdgenomen.
Men bragthem naarSicilië,en hierdeedP om-

'ç/l,
shem terdoodbrengen.
IzttoLns Ttzwll.
: Cursor, tot s-znaal tott
Papoea's (Kroesharigen),NegritosofAw-

consul en tot 2-maal t0e dictator,den held
van den tw eeden oorlog tegen de Samnieten

yfrtzlïycâ,d Neyersis de naam van een stam,die

den overgang vormtvan de Malejers t0tde
(327-304vôörChr.
).Hj waseenuitstekend Negers en hoofdzakeljk het vaste landvan
veldheer en een gestreng burger.In 324 ver- Australië en de geheele rj derW est-Austraoordeeldehja1sdictatordenmagisterequitum lische Eilanden van Nieuw-Guineat0tNieuwFabilu -VcHAz
lI.
: R'
allianws ter dood, omdat Caledonië bewoont,en ook nog,in de berg-

deze zonder zjn last slag geleverd had?en strelten verstrooid, op vele eilanden nabj
lietzich ter naauwelmood door de vereenlgde Aehter-lndië, op Formosa en Malakka vo0rsmeekbeden van den vader,van den Senaat komt. Op de Philippjnsche Eilanden noemt
en van hetvolk bewegen om denveroordeelde men hen Aëta,op de AndamaneuMinkopieen
genade te schenken.In 320 nam hj wraak op Malakka Semang.Alet betrekking t0t den
w egens de vernedering, door de Rom einen schedelvorm zjn de Papoea's aanmerkeljk
bj denCaldinischenbergpasondergaan,door- van deNegersonderscheiden,maarzjkomen
dien hjLuceriaveroverde,aldebj Caudium metdezeovereen in huidkleuren gedeelteljk
verloren veldteekens hernam en 7000 Sam- ook in wollig haar.Zj zjn middelmatig van
nieten onder hetJuk deed doorgaan.In 309 grootte en evenredig van ligchaamsbouw ,
overwon hj als dictator de Samnieten bj doch dem eesten hebben dunne,langebeenen,
Longula.Hj ontleende zjn bjnaam Cursor eene huid,die ruw is op hetgevoel,zw art,
(L00per)aan zjnesnelheid.- Ook zjneven- digt en kroes haar, een dunnen baard,een
z0o genoem de zoon w erd consulin293,streed stompen neus,dikke lippen en uitpuilende
met goed gevolg tegen de Samnieten en 0n- Jukbeenderen.Hun schedelisvan voren naar
derwierpdezegeheelen altjdenszjntweede achteren ecnigzins afgeplat,de kruin verheft
consulsehap (272).
zich en het'gelaatisn0g albreed.Zj staan
Cq)''lu Ttzyirïl.q Carbo,e0n vriend van Tile1: Graeehms en een lzitstekend redenaar.
A1s volkstribuun wist hj in 181 vöörChr.
eene w et door te drjven (Lex tabellaria),

op een zeer lagen trap van beschaving,inzonderheid op het vaste land van Australië.

Zell
b leven zj o0k thans nog in een staat

van ruwheid en woestheid, zonder staat-

volgens welke de stembriet
jesbj hetnemen kundige ot'maatschappeljke banden.O0k het
van volksbesllliten m oesten geschreven wor- eten van menschenvleeseh is bjhen geene
den.Zjn voorstel echter, datvolkstribunen zeldzaamheid.Zj zjnnochlandbouwers,noch
in het eerste Jaar na hunne aftreding reeds herders, ternaauwernood Jagers en visschers,
w eder tot die betrekking benoemd kondén en zj voeden zich met '
tgeen zj toevallig
w orden,werd door den tegonstand van Seip'
io vinden. Zj hebben geene andere kleeding
Z/'
dt
wwI,
: verworpen.Toen laatstgenoemde in dan een gordel of een dun stuk van kokos129 door de hand van een sluipmoordenaar (
lraad vervaardigt
l doek, hetwelk zj om de
viel,w erd Papieinsdoorvelen voordendadtlr lenden slaan.Tevensechter versieren zj zich
gehouden. Later werd hj afvallig van de met halsltetens, arm-en oorringen,vederen,
volkspartj en bragtzich in 119,toen hj door schelpen enz.Zj tatoeéren zich niet,maar
denberoem denredenaarLuclus.ricizzzf:.
sCrtnn.
%'
as bestrjkenhetgelaaten somtjdshetligehaam
aangeklaagd werd,om het leven.
met roode aarde.Ook besteden zj groote
?x.
ç Carbo Hrrizstz, een zoon zorg aan het hoofdhaar. In Nieuw-Guinea
Oains Ttlpïrc'
van den voorgaande.llj wasvolkstribuun in wonen zj in kleine dorpen aan hetstrand;
89, praetor in 85 vôör Chr.en werd in den hunne hutten staan op palen,en zj verstaan
.

burgeroorlog tusschen M ari'a.%e1t 8nlla in 82

uitstekend de kunst om deze te bouwen,als-

op bevelvan den Jongeren M ariMsvermoord. mede om kanoe's met fraaisnjwerk te verClcero noemt hem den éénigen goeden burger vaardigen. Bj sommige Papoea's vooralop
van zjn geslacht.Doorhem en zjn ambtge- de eilanden van W est-Australië, vindt men
noot den tribuun M aecns Tlt- fi'
ll.
v M lvanus

eenige godsdienstige begrippen, en door

werd gedurende den Bondgenootenoorlog (89) htlnne luldruchtigheld,uitgelatenheid enweetde Lex Plautia Papiria vastgesteld, inholl- gierigheid onderscheiden zj zich van de bedende,datalle bondgenooten in Italië',welko dachtzame, achterholdende Malejers. Men
zich binnen 60 dagen bj den praetor aan- prjstdegoedezeden derinwonersvanNieuwmeldden, met het Romeinsche burgerregt Guineaenhun rustig huiseljk leven,alsmede
hunne zinnebeeldigegebruiken bjgeboorten,
zouden begiftiyd worden.
Cnaens .
rclyldl.
s Carbo,praetorin 89 vöör huweljken en begrafenissen.
Cb<': een jverig aanhanger van Marius en
Pappenheim . Onder dezen naam vereen ambtgenoot van Cinna,metwien hj in melden wj:
Gottfried A e
'ilrl:, graaf van .
PNN 47z:i-,
85en 84hetconsulschâpbekleedde.Hjwerd
in 82 voor de derde maalt0tconsulbenoemd een veldheer der Keizerljke troepen in den
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Dertiglarigen O0rl0g. Hj werd geboren op
hetvoorvaderljk kasteelden 29stenMei1594,
bezocht de hoogeschool te Altdorf en werd
er weldra rector magnifcus.Nadat hj zjne
studiën te Tiibingen voleindigdhad,deed hj

en Fleurus, en nam daarnazjn ontslag.Na

het verlies van zjn graafschap trad hj in
Bejersche dienst, werd in 1809 adludantgeneraal van den Kroonprins, en kommandeerde in 1813 eene brigade infanterie,w aar-

eene reis door Frankrjk, Enqeland,Spanje mede hj den 3osten October gedurende den

en Italië,keerdein 1614 in Dultschlandterug, slag bj Hanau de brug overde Kinzig verging er overt0tdeR.KatholiekeKerk enwerd dedigde. Gedurende den veldtogt van 1814

doorkeizerMattMast0trjkshofraadbenoemd. was hj onder Wredewerkzaam bj debeleNadathj in hetlegervan Mgismnnd,koning gering van Hiiningen en Schlettstadt, nam
van Polen, gediend en Pseudo-Demetriws op deel aan het Congrès te W eenen en werd in
een togt naar Rusland ondersteund had,trad 1815 metde reorganisatie van hetBejersche
hj in dienst van keurvorstMaœimiliaan ran leger en vervolgensmet staatkundige zendinBeueren,hethoofd derR.Katholieke Ligue. gen belast. Daarna werd hj lid van den
lnhetregimentkurassiersvanzjnstiefvader, Rjksraad,veldtuiqmeester-generaal,adjudantgraat
'Adam r0lEerbersdorjjkolonelen stad- generaal des Konlngs en chef van een regihouder te Linz,nam hj reedsin 1615 deel ment chevauxlégers.Hj overleed te PappenM n den Gulikschen Successietwist, en in heim den loden Maart 1855.
Pappus, een uitstekend beoefenaar der
1620 toog hj als luitenant-kolonelmeteen
Bejersch hulpkorpste velde tegen deopstan- m eetkunde, leefde tegen het einde der 4de
delingen in Bohemen.De vurige moed,waar- eeuw na Chr.te Alexandrië.Zjn voornaamste
mede hj in den slag bij den W itten Berg geschrift, getiteld: pW iskundige verzamelinaan hethoofd derBejersche ruiterj een aan- gen'' bevat de ontdekkingen van vroegere
valdeed op het infanterie-regiment van graaf wiskundigen en zjne eigene.Van de8 boeSehlick,droeg niet weinig bj t0t hetver- ken van ditwerk zjn delaatste 6,alsmede
werven der zegepraal.Bloedende uit 20 won- hetslotvan hettweedeboek eneeneLatjnden, stortte hj van hetpaard en werd eerst schevertalinq bewaard gebleven.
den volgenden voormiddag dooreen W aalgePaprockl (Bartholomaeus), een Poolschvonden enherkend.OpdenRjksdagteRegens- Boheemsc'h geschied-en wapenkundige,werd
burg (1623) sloeg deKeizerhem t0tridder, geboren in 1540 tePaprockawolainMassovië,
benoemde hem t0t schef van een regiment studeerde te Krakau en schreef de eerste
kurassiersen plaatste hem in Lombardjeaan Poolsche heraldiek (1575)metvervolgen.Na
hethoofdderSpaansche ruiterj (1623- 1626). den dood van Bâtl
torivoeqdehj zich bj de
Door M aœLmiliaan teruggeroepen,dempte hj partj Habsburg,schreefschlmpschriften tegen
den opstand der boeren in Opper-oostenrjk, Zamoyski,streed in den slag bj Bitschinaan
nam voorts deel aan den Neder-saksisch- de zjde van aartshertog M aœimélLaan en nam
Deenschen O0r10g enT7erd na de verwjde- vervolgensde vlugtnaarMoravië.Hierschreef
ring van W allenstein en de benoeming van hjeenegesehiedenisvanhetmarkqraafschap,
Tilly totgeneralissimtls,onder het bevelvan vooralm ethet 0og op de genealogle,en verlaatstgenoemde generaal der kavallerie. Hj huisde toen naar Praag,waarhj eenigegenam deel aan de bestorming van M agdeburg schiedkundige werken deed in het lichtver(20 Mei 1631).In den slag bj Breitenfeld Bchjnen. O0k leverde hj een stamboek van
was zjne onberadene drift de oorzaak der den adel in Silézië. Na zjn terugkeer in
nederlaag van Tilly. Daarop voerde hj uit Polen was hj tot aan zjn dood t0e op het
Magdeburg een kleinen 00r10g tegen Baner gebi
edderletterkundewerkzaam ,en overleed
en teren de hertogen Georg non Wol
fenbûttel ln 1624. Zjne geschriften zjn gedeelteljk
en W %lhelmr0sWeLmar.Vervolgenstrokhjnaar vertaald in hetLatjn en in hetDuitsch.

d
e Nederrjn en Westfalen,vereeniqde zich Papyrus L.is de naam van een plantenin Odober 1632 met 9000 ruiters bp Merse- geslacht uit de familie der Cyperaceën en
burg met W allenstein en begafzich toen naar

komt sterk overeen methetgeslachtCyperus.

Halle, om een strooptogt langs de Rjn te P. t:p/ïgfzor'Mzzz W illd.ofdepapierplant heeft
volbrengen.TeHalleechterontvingbj bevel, een dikken, kruipenden wortelstok en een
om aanstondaterug te keeren.D e komst van

onbehaarden, bladerloozen,schier driekanten

zjneruiterj gaf aan den slag bj Liitzen (16
November) eene geheel andere wending.D e
Zweden,aanvankeljk zegepralend,bezw eken
voor den geweldigeR aanvalvan Pappenheim,
maar hj zelfwerd door tweemusketkogels
doodeljk gewond,en overleed denvolgenden
dag,nameljk den l7denNovember 1632.
Karl TFzep#pr Friedroh,graaf von PappenAFJ-, een Bejersch generaal.Hj werd geboren den 17den M aart 1771, trad in 1783 in
Oostenrjkschedienst,woondea1smaarschalk
;esrjksin 1792dekrooningbjvanI'
rannII,
nam daarna deel aan de 3 veldtogten der
eerstecoalitie tegen Frankrjk,streedin1793
bjChâteau-cambresisen in 1794 bjCharleroi

halm ofstengel,die bj den wortelstok de
dikte heeft van een arma en aan den top een

zamengesteld bjscherm draagt meteen veelbladig algemeen omwindsel.Deze plantgroeit
in ondiep water,op de oevers,in rivieren en
moerassen in Afrika, Syrië, Palaestina en

Sicilië.Zj wordt er vanouds aangekweekt,
wantde wortelstokken,hetstengelmerg en het
onderste gedeelte van den Btengeldienen tot
voedBelen de wortels0ok t0tbxandstof.Voorts
vervaardigtm en van denstengelallerleivlechtwerk, banden, matten, zeilen, sandalen en
zelfs booten.Voorts bezigtm en het merg t0t
pitten in de lamp;maar vooralis deze plant

merkwaardig,omdatzj aan de Ouden papier
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versehafte.MraarschjnljkbehoordezjinEgypte de Trombatas en Gurupatuba opneemt. De
niette huis,dewjlmen erhaar aankweekte Ri0 Para spoedtzich naar den mond van de
en zj er than: nid meer gevonden wordt. Amazonenrivier en vormt hiereen grootaanDe Grieken verkregen de grondstof v00r hun taleilanden.Voorts heeftmen er de Oyapok,
papier uithetNjldal,d0:h de papyrusplant de grensvormend naarde zjde van Fransch
groeide er niet,terwjlzj eerst ln de lode Guyana,de Arawary,deGuruyy en de Tu-

eeuw door de Arabieren uitSyrië naarSicilië riassu. Langs de Amazonenrivler vindt men
is overgebragt. Van laatstgenoemd eiland vele meren en m oerassen en een volkomen
zjn de papyrusplanten afkomstig,welkemen keerkringsklimaat. Het verschil van warmte
hier en daar onder de siergewassen aantreft. en van damykri
ngsgesteldheidisergedurende

Papyrusrollen zjn rollen van papyrus, hetgeheeleJaarzeergering,endag en nacht
verschillen er steeds weinlg in lengte.Vochtige uitwasemingen maken het oosteljk ge-

beschreven met hiëratisch, demotisch of
Grieksch schrift.Men heeft er uit een tjdperk van de 19de eeuw vôôr t0t aan de 5de
en 6de eeuw na Chr.in menigte gevonden in

deelte dezer provincie ongezond.De grond is

van groot belang voor de studie der Oostersche talen en vooralvoor de kennis derOudEgyptische geschiedenis.De lengte van deze
rollen is zeer verschillend.Eene papyrtlsrol,

rivieren de oeverlanden en belemmeren daardoor de ontginning. De plantengroei onderscheidterzich doorongemeene weelderigheid;

erverbazend vruchtbaar,maarligtn0g bjna
Herculaneum ,Egypte en elders,en zj zjn overal woest. O0k overstroomen de meeste

er zjn groote oorspronkeljke wouden met
in 1821 op het eiland Eleyhantina gevonden kostbare houtsoorten,vele specerjen en tal-

en het slot van de rlliade''bevattend,is Q,5 rjkegeneeskrachti
ge gewassen.Van veelbeNed.ellang en 25 Ned.duim breed.De r0l- lang lserde kaoetsloekboom (Siyhonia elaslen van Herculaneum behooren totde oudste, tica).Men verbouwterrjst,manlok,gierst,

weshalvemen ze o0k bibliolitlten(boeksteenen) peulvruchten, suikerriet, ko@ ,katoen, innoemt!maar zj zjn z00 verkoold,datmen digo, zuideljke vruchten (behalve vjgen en

geeneJuiste voorstelling kan vormen van hare drui
ven),Jalaye, ipecacuanha,gember,sasQorspronkeljke gedaante, noch van 't geen saparille, vanllle enz.O0k de fauna bezit er
e
e
n
e
groote verscheidenheid; men heeft er
er op geschreven staat.Van de belangrjkste

oote kudden van muskuszwjnen,Jaguars,
en bestbewaard qebleveneheeftdeAcadémie gr
te oxford afschrlften uitqegeven (1824 en tapirs, reeën, gordeldieren,miereneters,lui1825,2 dln).Het beschrkven dierrollen is Jaards,vele soorten vanapen,manati'
s,d0lgeschied in kolommen;elke kolom bevat ge- ijnen,eenegrootemenigtevogelsenvisschen,
middeld 3 t0t5 woorden en is4 t0t5 vingers schildpadden,slangen,bloedzuigende insecten
breed.Derollenvan Herculaneum zjn slechts enz. De veeteelt stu t er op evenzoo lagen
op ééne zjde en met zeerzwarteninktbe- trap van ontwikkeling als de landbouw ;men
schreven.D e Egyptische papyrusrollen heeft vindt haar alleen op groote schaalin degra-

men meerendeels ontdekt op ofbj de mum- zige savannen in de nabjheid van de kust.
m iën. De oude Egyptenaren bezaten groote Op het strand is ook de visscherj en het
verzamelingen van papyrusrollen; eene van vangen van schildpadden van veel belang.
de grootste bevond zich te Theben.Hetver- M en heett voorts n0g niet onderzottht,ofer
maardst is in onzen tjd het door Lepsius 00k nuttige delfstoFen in den bodem verboruitgegeven rDoodenboek'' alsmede de rpapy- gen zjn.
rusrolvan X& rd''.Zieook onderH iëroglyphen.
De bevolking van Para is verdeeld in in-

Para,eeneprovincievan Brazilië,omvatte boorlingen (Indianen), Negers, Blanken en
oorspronkeljk geheel het noordeljk gedeelte Kleurlingen.In geene enkele yrovincie van
van dit rjk aan beide zjden van de Ama- Brazilië heeft m en zooveelIndlanen,die a1s
zonenrivier, meteene opgervl
aktevan 50- knechten,visschers:sjouwerlieden,matrozen
60000 D geogr. mjlen ln 2comarca'sver- en roejers werkzaam zjn.DeNegers,voor
deeld,nameljk Para en Rio Negro. Sedert den veldarbeid bestemd,verkeeren er in den
1851 is laatstgenoemde, alstoen het noord- toestand van slavernjen telden in 1875n0g
westeljk,gedeelte derprovincie vormend,er bjna272000 zielen.De Blanken zjn ermeevan gescheiden en onderden naam Amazonas rendeels nakomelingen van Portugézen. Het
totzelfstandigheid gekomen,zoodatdetegen- grootste getalderbewoners vanhetboschrjke
woordige provincie Para op bjna 21000 L binnenlaud volgtde levenswjsderIndianen

geog.mjl nagenoeg 260000 inwoners telt. en is op kleine hoeven in de woudstreken

Zjlsomringddoorden Atlantischen Oceaan, verstrooid.Denjverheid iser,behalvein de
Guyana, Amazonas, Matogrosso, Goyaz en

hoofdstad. van zeer geringe beteekenis.Men

Maranhao en bestaatuiteeneqrootevlakte, spinten w eeft er een w einig katoen,- men
waarboven zich alleen in het zmden enoosten vervaardigt er touw j leder, tigchelsteenen,
eenige lage heuvelketens verheFen, terwjl aardewerk enz. Intusschen begint de handel
Mn denoordeljkegrenzen,naardezjde van er levendiger te worden bj de geregelde
Guyana,de Serra'
s de Acaray en Tumucucu- st
oomvaart 0? de Amazonenrivier.In 1875
raqqewathoogerzjn.Devoornaamsterivier werden errulm 135000centenaarskaoetsloek
i: er de Amazonenrivier,die van het westen uitgevoerd.Hetburgerljk en militairbewind
oostwurts kronkelten er onderscheidene be- is er in handen van een gouverneur-generu l
langrjke rivieren, bjv. op den regteroever (prezidente), den onmiddelljken lasthebber
Ge Tap#oz en Xingu en op den linkeroever van de regéring te Rio Janeiro.In1875waren
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er Q47 scholen met 10163 leerlingen (4215 gevend ligchaam op haaromtrek vallen,evenmeer dan in 1872).Men heefter een spoor- wjdigaandeasteruggeku tstworden,zooals
W eg 0ntW0rP0n Van Para naar Braganza en
Vigia-ourem.- De provincie is verdeeld in 2

in de iguur is aangeduid.Door de parabool
eene halve omwenteling te laten maken,ver-

districten (comarca's),en t0t haarbehooren krjgt men duB een h0lligchaam, dat,van
de eilanden Caviana, Machiana en Joanes gepoljst metaalvervaardigd, op vuurtorens
(MaraJ0).
X

Deevenzoogenoemdehoofdstad SantaA t
zric

& Belem dor cl Para (0feenvoudig Belem)
ligt aan de Ri0 Para en aan den mond van
deGuama,110Ned.mjlvandenAtlantischen
Oceaan.Zj is de zetelvan den president,

J? R' W

2

p

'
#

van het provinciaal bestuur en van een bisschop, en telt 26000 inwoners.Totde voornaamste gebouwen behooren er:het gouvernementspaleis,dehoofdkerkenanderekerken,

Pt

het voormalig collegie der Jezuïeten (thans
het bisschoppeljk paleis) en het tuighuis.
Voorts heeft men er een verkoophuis, een
ziekenhuis,een militairhospitaal,velekloosters, een botanischen tuin,een muséum van
oudheden en van voorwerpen uit de natuur,
een godgeleerd seminarium ,een gymnasium ,

eene grootehaven en veelnjverheid en handel. Er versehenen in 1875 elfdagbladen en
tjdschriften.Zj is met Pernambuco,Bahia

enz. door een onderzeeschen telegraafdraad
verbonden.

Parâbel, een Grieksch woord, hetwelk

aell
jkenis beteekent, isin depoëzj de naam
van zulkeleerzamevergeljkingen,welkeaan
desmenschen leven werden ontleend.Zj onderscheidt zich dus evenzeer van de meer
verhevenevergeljkingen,waardoormeneene
theoretische waarheid Mnschouweltgk zoekt
voor te stellen, a1s van de fabel, die zich
hoofdzakeljk op het gebied van dieren en

j

-

X
Parabool.

onschatbaredienstenbewjst.Deparaboolkomt
in denatuurkundea1s werpljn en in desterrekunde a1s loopbaan van cometen voor.
Paracelsus (Philippus Aureolus Theophrastus)von A'
pFldzlàei-,bjgenaamd Bombas-

fl:,een vermaard geneesheer en natuuronderplanten beweegt. In de parâbel w ordt het zoeker,geboren den 17den D ecem ber 1493 te
menscheljke methetmenscheljkevergeleken. Maria.hainsiedeln in het Zw itsersche canton
De schoonste parâbels ofgeljkenissen vindt Schwyz,ontving heteersteonderwjsvanzjn
m en in hetNieuw e Testament.
vader en hield zieh voorts onder de leiding
Parabool(De)ofpkâbelbehoort,evenals van den abt Tritlteim te Sponheim bezig met

deellips,t0tdekrommeljnenvan detweede
orde,datwilzeggen,harevergeljkingiseene
van den tweeden graad.Zj ontstaat,wanneer
eenpuntP (ziebjgaandeiguur)zichzoodanig
beweegt,datzjn afstand van eene gegevene
regte ljn A.
B bj voortduring geltll
t is aan
zjn afstand van een bepaald punt F.De ltln
PR moetdusaan deljn P.
Tn,endeljnP'R'
aan de ljn P'
F geljk wezen.De ljn A.
B
draagt den naam van ri-qtll
jn (directrix)en

scheikunde,alsmedebjdenheelkundigeInugger
met alchemie. Op langdurige, avontuurl'
jke
r
e
i
z
e
n
wi
s
t
h
j
z
j
n
e
k
e
n
n
i
s
t
e
v
e
r
me
e
r
d
e
r
en,
en toen hj in Dultschlandterugkeerde,baarde
hj dooreene gelukkigepractjk grootopzien.
In 1526 werd hj als stadsgeneesheer naar
Baselberoepen en hield eraan dehoogeschool

druk bezochte voorlezingen. Openljk verbrandde hj de wcrken van Galennsen A6eenna, poogde zich van de alleenheerschappj

het punt.F dien van brandpnntder parabool. op het gebied der geneeskunde meester te
Deze vormt dus eene tweebeenige kromme maken en verwierfvele aanhangers.W egens

ljn, door de middelljn XX - de as der onaangenaamhedenmetdeoverheid verliethj

parabool - in 2 symmetrische takken ge- in 1528 Basel,leidde in den Elzas,in Zwitseheiden. De a,
s gaatdoorhetbrandpunt en serland en in het zuiden van Duitsehland een
staatloodregtopderigtljn.DeljnFP draagt zwervend leven,en overleed te Salzburg den

den naam van roerstraal(radiusvector).Er 23sten September1541.Zjneleerstellingen,in
zjn oneindigveelvoerstralen,endezeworden zjne geschriften verspreid,zjn vankabbaliskorter naar gelang zjmeernaderen totden tische, astrologische,apocalyptische en chilit0p 2 der parabool, hetwelk in hetm idden astische droomerjen doorweven.Op de pracelegey is tussehen de punten X en F.De tische geneeskunde had hj intusschen een
ljn pp ,door het brandpuntloodregtopde belangrjl
ten invloeddoordienhjdescheikunde
as getrokken, is dubbel zoolang als XF of in deapothekeninvoerde.Hj leverdekrachtig
4-maa1zoolang alsœ? en heetparameter.Het werkende geneesmiddelen, zoow el door het
is eenehoogstbelangrjke eigenschap van de bereiden van extracten uit planten als door
parabool, dat de stralen) die van een licht- het aane zen van verschillende delfstoFen,
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W aren 00k onderseheidene van die middelen

in geopende divisiekolonne,de kavallerie in

reeds vöör hem Ontdekt? toeh heeft hj de kolonne met pelotons en de artillerie in k0-

kennis daarvan verspreid en de geùeeskunde lonne met sectiën. Voorts heelt men n0g
ttparades,ezdcflfïdzlrltfd,<enkerkparades.teruggeleid op den weg van waarneming en wael
ervaring.Hj kende,behalve dedampkrings- D en naam van p@rade geelt m en 00k in de
lucht,onderscheidene soorten van gasen ves- schermkunst aan het afweren van een steek
tigde de opmerkzaamheid op het nadeelvan ot'houw .
metaaldampen en van de bedorvene luchtin
Paà.
adijs, afkomstig van het Perzische

hospitalen enz.Zjn stjlisechtergezwollen woord pardes (park,gaard), isvolgensden
en verward. Volledige tlitgaven van zjne Bjbeldenaam vandeverbljtylaatsdereerste
werken zjn 0.a.verschenen teBaselin 1589 menschenjvpôrdatzj gezondigd hadden.Zj
in 10 deelen, en te Genève in 1658 ilt 3 heetin hetHebreeuwsehEden(genot,geluk)
en lag aan eene rivier,welke zich in 4Armen
deelen.
Paracentese of doorstekin.f noemt men verdeelde?nameljk de Pison,deGihon,de
in de heelkunde het kunstmatlg openen van Chiddekel en de Phrat. Laatstgenoemde 2
de eene of andere holte des ligchaams,ten namen zjn ongetwjfeld dievan de Tigrisen
einde daaruit verkeerdeljk opgehoopte voch- de Eutkaat. Naar gelang van de beteekenis,
ten of gassen te verwjderen.Vooralwordt welke men aan de beide eerste namen hecht,
paracentesetoegepastopdebuikholte,om bj plaatst men het ?aradjs op de hoogvlakte
buik- of ejerstokwaterzuchtgroote hoeveel- Van Arménië 0j'ln het noorden van Indië.
hedenvochttedoenwegvloejen,inzonderheid De Mohamm edanen meenen,dathetParadjs
w anneer hierdoor hetm iddenrifgespannen en in demeerzuideljkegewesten van deEufraat
deademhaling bemoejeljktwordt.Doorgaans gelegen was; althans bevindt zich volgens
echter brengtde paracentese van de buikholte hunnesagen hetgrafvan Adam bjdeboawslechts eene kortstondige verbetering aa'
n, vallenvanKoefaaandierivier(ejaleetBagdad).
daar het vochtverlies zeersnel wordt aangeParadijs (Nicolaas),een uitstekend Nevuld,zoodat de operatio na verloop van wei- derlandsch geneesheer,geborçn teAmsterdam
nige dagen herhaald moet worden,t0tgroote in 1740, studeerde te Leiden onder Albin'us
verzwakking van den ljder.Zulk eene her- en Gaabius, promoveerde er in 1761, zette
haling is wel eens 30- t0t40.maaigebeurd. zjnestudievoortte ParjsenteRouen,vesParacentese van de berst wordt aangewend tigde zich vervolgens te Amsterdam , werdin

bj ophooping van waterot
'etteraldaar.O0k 1784 hoogleeraarte Leiden en in 1790ljlàrts
neemt mbn weleenszjnetoevlugtt0tpara- van den erlstadhotlder Willem T'r,ondervond
centese der pisblaas, w anneer men de urine veel huiseljke rampen,en overleed den Cden
niet kan aftappen dool' middel van een ka- Segtember 1812. Z** Z00n af izl 1813 een
theter. Enkele malen besluit men t0t eene klelnen btlndel zjner werken in het licht,
paracentese van het darmkanaal, om daarin waaronder zich zjne beroemde redevoering:
opgehoopte gassen te lozen,oft0teene para- DDe euthanasia naturali''bevindt.

centesevanhethartzakle.Gewoonljkgeschiedt
de operatie dool-middelvan een troicart.

Paradijs-appel(Solanum Lycopersieam),

in Dt
litschlandonderdennaam vanLiebesapfel
Parachute (De) ofhetralsclterm,uitge- eninFrankrjk onder dienvxnpommed'amour
vonden in 1783 (1001- Lenormand, heeft de bekend,is eene vrucht,welkein Oastenrjk
gedaante van een groot regenscheym en is en Zuid-E uropa groeit aan een heester met
van zeersterketafvervaardigd.Zj,dientom atkebroken-gevinde bladeren en gele bloemen.
den luchtreizigergelegenheid te geven t0thet Die vruchtiseenegroote,roode,meerhokkige,
verlaten van den luchtballon, dewjlhj we- aan beide zjden zamengedrukte, maar van
gens den tegenstand, dien het uitgespreide buiten gegroefde bes. Deze heet'
teen aangevalscherm in de luchtondervindt,betrekkeljk namen,zuren smaakenwordttOthuishoadeljk
langzaam op den aardbodem kan nederdalen. gebrtlik gebezigd.
Paracleet, afkomstig van het Grieksche
Paradijsvogels (Paradiseïdae Boiejisde
woord zyf
xt
atizzz/z'
eç) beteekent tot stkftzzltî naam van eene tàmilie uit de orde der zangyeroepene.Metdien naam wordtin hetNieuwe vogels. Zj omvat prachtige vogels meteen
Testament de H eiliye G:d,
:J of de Geestder middelmatig langen, regten of eenigzins ge<JJz.
F
z&J# aangeduid, welke de voljelingen kromden,zam engedrukten,aan de basis met
eene gevederde huid bedekten bek, m iddelvan Jezus z0u doordringen en bjstaan.
Parade is een Fransch woord, hetwelk matig lange vleugels, waarin de 6de en 7de
in het algemeen pronkvertooîtiny beduidt.Men slagpen de langste zjn,een middelmatig lanbezigt dat woord vooral van een m ilitair gen staart, van welken de beide middenste
schouwspel. De yroote parade wordt veelal staartpennen somtjds aanmerkelgk verlellgd
gehoudellopvorsteljkeverjaarfeestenenmerl
t- zjn, en krachtige pooteu metgrûûte teenen.
wM rdige gedenkdagen. De troepen worderl De vederen aan de zjden van hetligchaat
u
dan in groot tenue in eene oi'meerliniën op- zjn bj de mannetjes ongemeen zacht, de
gesteld,en we1de infanterie in de eerste en verlengdestaartvederenzjnkoordachtigenmet
de kavallerie in de tweede.Nadatde persoon, eenekleinevlag getooid,terwjldeze vogels
voor wien de parade gehoudën wordt,langs met schitterende kleuren zjn versierd.De pahet front gereden is, waarbj de batal
jons radjsvogels bewonen Niet
lw-Guinea en de
saluéren en de muziek zich laathooren,de- aangrenzendeeilanden.Vandaarkwalnen htlnne
fléren detroepen.Deinlànterie isdal
lmeestal huidt#ll sedert eeuwen j11dtzn handel,terwjl
XI.
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wj omtrentdelevendedieren n0g zeerweinig
weten.Deparadl
bnogelderdrp:eilanden(Paradisea apoda L.)is 33 Ned.duim lang,meerendeels kastanjebruin, vôôr het voorhoofd

hard,klinkend,niet zeerbroosen vetachtig op

hetgevoelis.Zjisharderdan talk enweeker
dan was, heeft een soorteljk gewigt van
0,88,wordtzacht bj verwarming,smeltbj

zwart, op den k0p en den nek geel,aan de 43-650 C. en bestaat uit een mengselvan
keel goudgroen, vsör aan den hals paars- koolwaterstoFen, die t0t de reeks Cnllgn+ ;

bruin, terwjl de zjvederen oranjegeel zjn behooren.Deweekereparaëne'szjn zamenmet roode stippen aan de toppen.Hetwjt
je gesteld naar de tbrmule C,9H4a en C:aH42,en

isdonkerder van kleur.De tsonlca ofwoembi de harde naar de formule C2IH44 en C22H46.
(P.papuana L.) is 30 Ned.duim lang,op Paraëne lost op in alkohol,aether,benzol

denruglichtkastanjebruin,onderhetligchaam
donker roodbruinj aan den kop,den bovenhals, den nek en de zjden lichtgeel,aan de
keel smaragdgroen en aan den bek donker
blaauwachtiggrjs.Dezebewoonthetnoordeljk
schiereiland van Nieuw-Guinea,Salawatien
Meisol.De roodeycrctfïkepçdl (P.rubra L.
)

en zwavelkoolstot'en in bjna alle vlugtige

en vette oliën.Men kan ze zamensmeltenmet
was,stearine-en palm itinezuur,harsen vet;

zj kookt bj 3000C.,en men kan zedestilléren.Zj biedt zeer goed weêrstand aan de
gewonescheikundigeagentia,waaraanzjhaar
naam (parum aënis) te danken heeft,vooral
is 30 Ned.dnim lang,heefteene opstaande, bjeengemiddeldenwarmtegraad,maarwordt
goudgroene kuifop hetachterhoofd,is opden

bj aanhoudendeverhitting in de ogene lucht
rug en Onderden buik grjsachtig geel,opde onder opslorying van zuurstof bruln, levert
borst en op de vleugelsroodbruln en aan de

keelsmaragdgroen,terwjldedigtezjvederen
rood zjn;dezebewoontheteiland W aigioe.
De paradjsvogels zjn trekvogels, die naar
gelang van het rjp worden dervruchten nu

metchloorbj hoogertemperatuursubstitutiepi'odue'
ten, wordt door bromium aangetast,

ontwikkelt bj verhitting met zwavelzwavel-

waterstot'en geet'
tmetsalpeterzuurbarnsteen-,

valeriaan-en boterzuur.TerwjlAmerikaansch
men haarin denaphthavanBurmah(Rangoonteer) ten bedrage van 100/0en in deaardolie
op Javazelfs ten bedragevan 400/0,en ook
de bergnaphtha in oost-Gallidë bevat eene
aanmerkeljkehoeveelheid paraëne.Men verkrjgtzedaartlitdooreenegefractioneerdedestillatieen wintuitdenietzeervlujtigeoliën
d00rafkoeling eeneinkristalljnen vorm zich

eens aan de kust,dan weder in hetbinnen- petrôleum sleehts weinig paraënebevat,vindt

land van heteiland vertoeven; zj leven in
de bosschen en zjn zeer levendig en schuw ,
vooralde oudemannetjes.Zj vertoonen zich

in troepen van 30 t0t40 stuks,krassen als
raven en eten behalve vruchten 0ok insecten.
M en vindt veel m eer wjfjesdan mannetjes,

omdatalleenlaatstgenoemdenvervolqdworden.
In gevanpen toestand houden zj zlchrustig5

in Aziëhleldmenerreedsvoorlanginkoojen, afscheidende olie,die verdergezuiverd wordt.

en Wallaee heeft ze 00k naar Europa Overge- De paraëne uit Rangoonteer wordta1s Bel-psfïle in Engeland t0t vervaardiging van
kaarsen gebezigd. Ozokeriet wordt gedestil-

bragt.Dekpsilgdwcrcdidepgeltcicinnurusreg'
lus
Vieill.) heeft de grootte van een ljster,een
dunnen,donkerbruinen bek,is aan de bovenzjderobjnrood,ophetvoorhoofdendekruin
oranjegeel,aan de keelgeelachtig,en op de
borst m et een metaalgroenen band versierd,
terwjlde slechtsweinigverlengdezjvederen
grjs zjn met eene witteen roode dwarsljn
en een smaragdgroenen band.Voorts zjn de

leerd,hetverstjvende destillaatdoorpersing
van vloeibare bestanddeelen bevrjd en de

paraëne daarna met geconcentreerd zwavelzuur gezuiverd. Bitumineusen leisteen onderwerpt men aan eene destillatie,waarna m en

de verkregen teer op dergeljke wjze als de
gemelde grondstoFenbewerkt.Vooralverkrjgt
beide verlengde staartpennen aan den t0p ge- meK,bepaaldeljk tusschen Halle,W eiszentbls
tooid m et schroefvorm ig gedraaide vlaggen. en Zeitz, paraëne uit bruinkolenteer. Men
Men ziet dezen vogeldikwjls aan het strand destilleert(le kolen uitliggendeofvolgenseen

op lage boomen,om erzjn sierljk gewaad nieuwer stelsel uit staande jzeren retorten.
De verkregen teer wordt doorverwarm ingen
ten toon te spreiden.
Paradoxen noemdendestoïcjneninGrie- stilstaan van waterbevrjd,en dan opnieuw
kenland zoodanige stellingen,die van de ge- gedestilleerd,waarbjeerstligteenvervolgens
wone leer-endenkwjze geheelen alschenen zware,bj afkoeling verstjvende oliën overaftewjken,jazelfs,oppervlakkigbeschouwd, gaan, '
terwjleene asphaltachtige massa en
in strjd waren methetgezond YerBtand,maar later enkel k001overbljft.De zwareoliën,
toch bj nader inzien wélgegrond en waar welke door kristallisatie der paraëne hard
bleken te wezen.VolgensRonssean zjnpara- worden, behandelt men met geconcentreerd
doxen wu rheden, diehonderdjaarte vroeg zwavelzuur,om de brandharsen teverwjdeverkondigdworden.Menz0uzewondersprenken ren, - daarna laatmen de paraëne kristalkunnen noemen. Dat men b.v. in weinige liséren,scheidt ze door persing van de vloeioogenblikken eene tjding uitAmsterdam naar baargeblevenkoolwaterstoFen,smeltzezamen
Parjs ot'Londen kan zenden,waseeneeeuw metzuiverphotogeen,brengtzenakristallisatie
geleden een paradox.
nogmaals onderde pers,verwjdertde laatste
Param ne is eeneuithout,turf,bruin-en sporen van photogeen door eene behandeling
Bteenkolen, petröleum , ozokeriet en uithet m etwaterdamp van voldoende spanning,ont-

Jodenljm van sommigeschilfergesteenten ver- kleurtde paraëne doordierljkekool,fltreert
kregenemassa,welkeop wasgeljkt,min of ze door papier en giet er bloklten,platen of
meerkristalljn,albast-achtig,doorschjnend, kaarsen van. De Saksische paraëne komt in
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gen aanzienljke zjrivieren opneemt.Gemelde
hardheid,terwjlhlar smeltpunt gelegen is vlakte wordt door deze zjrivieren Jaarljks
tusschen 35 en 58œC. Eene t0n bruinkool van Januarj t0t Maart onder water gezet,
(138- 150 Ned.pond)geeft 18- 26Ned.pond waardoor het Meer de l0sXarayes ontstaatj
teer.Honderd Ned.pond van deze teerleveren dat zich g6deelteljk ophetgrondgebied van
8 t0t 10 Ned. pon: harde en even zooveel Brazilië, gedeelteljk op dat van Bolivia uitden handel in 8 soorten van verschillende

zachte paraëne,- voorts 20 Ned.pond photogeen en 23 Ned.pond solar-olie.Alleen de
hardste paraëne dient t0tvervaardiging van
kaarsen,en 00k welt0tbedekkingvan vleesch
en vruchten,om bederfte weren.Deweekere

breidt en eene oppervlakte beslaatmeteene
lengte van 150 en eene breedte van 80 Ned.

mjl. Achterditoverstroomingsgebied zjn de
oevers der Paraguay meestal hoog en droog.
Terwjlzjvroegerde grensvormdetusschen
wordt bj stearine en wasgevoegd;zj doet Brazilië en Bolivia, scheidt zj thans den
dienst bj devervaardiging van strjkhoutjes, Staat Paraguay t0taan den 22sten graad zuials waterdigte stof voor geweven stoFen, derbreedte van Bolivia en voorts t0t aan
leder enz.,t0thetmaken vanwassen beelden, haren mond van de Staten dcr Argentjnsche
t0t machine-smeer,t0thetbewaren van hout, Republiek. Zj is over hare geheele lengte
bj de bereiding van parfumerieën, t0t het bevaarbaar, heeftnergens klippen ofstroomdigt maken van wjn- en biervaten,t0thet versnellingen, is bj Asuncion 450 Ned.el
voorkomen van schuimen en overkoken bj breed en vereenigtzich na een lo0p van 2660
het koken van st
likersap in het vacuum,t0t Ned.mjlaan dezuidwesteljke grenzen van
het satinéren en glanzig maken van papier, den Staat Paraguay, op 27O Z.B., boven
als surrogaat van was,en bj velerleischei- Cprriëntes met de Paranâ.Zj telteenemekundige bewerkingen.
nigte eilanden enzjrivieren.Van deoostzjde
Deparaënewerdin 1830doordenvrjheer komen de Mondego, de Taguary en de Sa0
von AdicFzezlàccA ontdekt in houtteer, nadat LourenzometdeCuyaba,en vandewestzjde
a?nohner reeds in 1820 eene vettige zelfstan- de Pilcomayo en de Vermelo.De Paraguay

digheid uitde aard-olie aan het Tegern-meer werd voorde eerste maalin 1526 door Caboto
verkregen had,later door Kobellalsparaëne bevaren en thans bezoeken stoosabooten haar
erkend.Omstreeks1850 werd deyaraënein t0taan Cuyabâ.
Engeland in hetgroot bereid,en ln hetzelfde
Paraguay, een onafhankeljke Staat in
JaarontstondeenedergeljkefabriekbjBonn. Zuid-Amerika en alzoogenoemdnaarderivier,
Van grooter belang echterwerd deze njver- in het voorgaand artikelvermeld,vormde te
heid ln de provincie Saksen, waar men in voren een deel van hetSpaansche onderko1855 en 1856 uit eene soort van bruinkolen ningrjk La Plata en vôôrdien tjd hetland,
eene groote hoeveelheid paraëne verkreeg. waar t0t in het midden der 18de eeuw de
In 1874 bereidde men er 36 millioen Ned. Jezuïeten een eigenaardigen Staathaddendoen
pond teer, en hieruit verkreeg men 61/4 verrjzen.Het ligttusschen 22-270z.B.en
millioen Ned. pond paraëne, 12 millioen 19020/--23020'W .L.van Greenwich engrenst
Ned. pond lichtgevende olie en 4 millioen in het noorden en oosten aan Brazilië en in
Ned.pond machine-smeer.
het zuid-oosten, zuiden en westen aan de

In deparaënefabrieken verkrjgtmen 00k StatenderArgentjnscheConfederatie.Volgens
#aramne-olie, eene zware teerolie van eene oëciéle mededeelingen had Paraguay in 1864

llchte en donkere kleur,Door middelvaneen eene oppervlakte van 16577 D geogr.mjl,
eenvoudigen tûestel verandert men een cen- waaronder voorzeker begrepen was een groot

tenaar paraëne-olie in 30 kubieke Ned el.
gas, dat 3- t0t 4-maal meer lichtgeeftdan
steenkolengas.
In de organische scheikunde verstaatm en
onder den naam vanpara
ynen allekoolwaterstofen, waarvan de zamenstelling door de
form ule CnHzu.1.cwordtaangewezen.De een-

gedeeltevan den Gran Chaco (ten westen van
de Ri0 Paraguay) en een gewesttusschen de
Paranâ en de Uruguay,welke beidegedeelten
nietwetteljk aan Paraguay waren toegekend.
In Januarj 1872 werden door een verdrag
m et Brazilië en Argentina de nieuwegrenzen
vastgesteld en Paraguay beperktt0t het land
voudigste daarvan is hetmoerasgas (CH4).
tusschen de Parana' en de Paraguay,terwjl
Paragraaf is eigenljk volgensde betee- 00k n0g van dit gebied het noordoosteljk
kenisvan hetwoordiederbl
jgescltreventeeken. gedeelteaanBraziliewerdafkestaan.DenoorHetwerd aanvankeljk t0tverschillende aan- deljkegrenzen loopen nu,op 22OZ.B.jlangs
duidingen gebezigd en thans gebruikt men de Apa t0t aan de bron van deze rivier,
het om de kleine afdeelingen van een boekof wendt zich bj dewaterscheidingzuidwaarts
vaneenhoofdstukaantewpzen,Hetteekenisq. tot 24O, gaat over den Serra de Macaraya
Paraguay (De) of m o Tt
vtwsfcy,in de oostwaarts, vergezelt de Ri0 Igatim en be-

taal der GuaraniPara-gua,
y (Br0n der Zee), reiktdeParanâ bj den SaltoGrandedesiete
eene rivier in Ztlid-Amerika,ontspringtin de Quedas Op 24O Z.B.Dit gebied heefl eene
Braziliaansche provincie Matogrosso in de uitgebreidheid van 2668 I
D geogr.mjl,waarCamposd0s Parecisop 13030'Z.B.,terhoogte van t0taan den O0rlogn0ggeen 1000 I
D mjl
van 305 Ned. el boven de oppervlakte der ontgonnen waren. Van hetnoorden naar het
zee,uitverschillende meren enstroomt,nadat zuiden loopt door Paraguay eene vrj lage
zj bjVilla Mariadebergstreekverlatenheeft, bergketen, die zich in het oosten en westen
in eene zuideljke rigting dooreeneuitgebreide t0thoogvlakten uitbreidt,waarschjnljk nervlakte,waarzj aanbeidezjdenvan dober- gens hooger is dan G00 Ned.elboven de op33*
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pervlakte der zee en de zjrivieren van de den.Vcoralheeftmeneruitmuntendepaarden,
Pat
ranâ en Paraguay van eikander seheidt. die n0galtjddekenmerkenbezitten vanhun
Zj draaytden naam van Cordillera deMara- Andalusisch voorgeslacht.Denjverheidlevert
cayu, Slërra Amanbay cf Cordillera de 1ûs er eenige katoenen geweven stoFen,poncho's
Montesen verliestzithinhetzuidenintalrjke (de bekende mantels derZuid-Amerikanen)t
heuvels. Langs de groote rivieren vindt men manta's, paardedekens,metalen voorwerpen,
ermneraBsige laagvlakten.Vuurspuwende ber- leder-en zadelmakerswerk.Hetistevoorzien,
gen zoektmen erteverqeefs;00k heeftmen dat Paraguay wegens de vruchtbaarheid van
er geene delfstoâbn ofmlnerale bronnen ont- zjn bodem en deqrooteverschei
denheidzjner

dekt, doch talrjke zoute bronnen en zoute voortbrengselen, ln verband met zjne uitmeren.Het klimaatis ermeer gematigd dan muntende waterwegeny zich allengs t0t een
men op die brcedte verwachten zou.Hetland aanzienljken handelsstaat zal verheFen.Tot
ligt nabj den keerkring en slechts weinig zjne uitvoer-artikelen behooren: paraguap
boven de oppervlakte der zee,en toch daalt thee,tabak,sigaren,huiden)zoolleder,1001er de temperatuurin Julj en Augustus des schors, hout) katoen, manufaduren)wjn,
nachts niet zelden tot hetvriespunt.De ge- sterke dranken en suiker.
wone warmte in dat saizoen is 15- 19O C.
Yoll
rens de telling van 1873 bedroeg de
;es daags en halfz0o hoog des nachts.In dc bevo
klng van Paraguay slechts221079zielen,
overige 9 maanden is dewarptegrM d op den wa
aronder ruim 86000 kinderen beneden 15
middag zelden lager dan 25? C., dûorgaans J@aar en slechts28746 manneljke ingezetenen

30-310C.,Ja,in denoordeljkestrekenzelfs boven de 15jaar.In de hoofdstad Asundon
37OC.De winden hebben erqrooten invloed bevonden zich bjna 18000 inwoners.Debe-

np de temperatuur;inzonderheld doetdenoor- volking is verdeeld in inboorlingen van Indidewind er des znmers den warmtegraad aalz- aansehen stam , Blanken van Europésehe af-

merkeljk klimmen.DeJaargetjdenverschillen komst(Kreolen)en Kleurlingen.Hetgrootste
er niet zooveel als in BuénosAyres,maar gedeeltederingezeteneabehûorttotdeGuarani,
toch veel meer dan in de keerkrlngslanden. die zich geruimen tjd dapper verdedigden
Men heeft er voorts een overvloed Van g6- tegen de Spaansche heersehappj,maarzieh
wassen,inzonderheid van kostbaarhout,als- eindeljk moesten onderwerpen. Het aantal
mede van fraaje heesters en sierplanten. inboorlingen van het Indiaansche ras verminPrachtige wouden leveren er brandhout en dertermeerenmeer.DeKreolen onderstheiden
Beheepstimmerhout,gom- en harssoorten.De zich dooreen sierljken ligchaamsboaw,door
landbouw bevindt er zich n0g op een lagen groote levendigheid van geest,doorgastvrjtrap van ontwil
tkeling.De grondwordtslee ts heid en edelmoedigheid, maar tevens door
even omgeploegd en daarna bezaaid,voorts verregaande ligtzinnigheid.De Mulatten zjn
met de asch der na den oûgstovergebleven
stoppels bemest. Is het land na verloop van

trûtsch en valsch, dûch de Negers zeer aan
hunne meestersgeheeht.De blanke bevolking
stam tergeenszinsafvanonverm engdSpaanseh

eenigeJaren uitgeput,dan laatmen hetbraak
liggen en bezaait den bodem van een PaS bloed;daarerzich aanvankeljk slechts weiuitgeroeid bosch. Men verbouwter inzonder- nig Europésche vroawen bevonden,traden de
hei; maïs! het voornaamste voedingsmiddel Spanjaarden in hethuweljk metIndiaansche
derbevolklng.Anderevoedingsplantenzjn er: vrouwen,zoodat de kolonie eerlang bjna gemanio: en bataten,mani(eeneoliehoudende heel uit M estiezen bestond,w ierklear door
plant), suikerriet, tarwe, rjst, kalebassen, den aanvoer van Europeanen allengs blanker
m eloenen en w aterm eloenen,- voortskweekt werd.In denlaatstentjdheeftmenpogingen
men er tabakydie jaarljks 3 oogsten levert, aangewend,om erEuropésehevolkplantingen
katoen en vooral paraguaythee (I1ex). Het tevestigen;zj hebben echtersehipbreuk gedierenrjk beantwoordt er aan den rjkdom leden op de gesteldheid van het klimaat en
van den plantengroei en aan de gesteldheid opdenmaatschappeljkentoestand.Hetaantl
van den grond. Men heeft er groote kudden vreemdel
ingen bedraagt er omstreeks 8000,
verwilderde runderen en schapen,Jaguarsen nameljk 4000 Brazillanen) 2500 Italianenj
kleinere roofdieren uit het kattengeslacht, 100 Duitschers enz.Men spreekteralgemeen
talrjke meestal prachtig gekleurde vogels, deGuarani-taaljen delandliedenzjnerveelal
vooralpapegaajen en allerleitweeslachtige weinig bekend met het Spaansch. T0t 1840
dieren.I)enaoerassenzjn erv01krokodillen; was het land onderworpen aan den dictator
in de oosteljke bergwouden vindt men de Francia, die er met onbeperkt gezag heer-

boa,en sommige:treken zjnberuehtwegens schappj voerde.Na zjn doodwerdParaguay

de vergiftige slangen.Hetvangen van allerlei eene republiek en verkreeg eene constitutie
sûort van visschen,die na de overstrooming meteen W etgevend Ligchaam ,doorhetvolk

in poelen en plassen achterbljven,isefeene gekozen en met een voor den tjd van 10
belangrjke bron van bestaan voorde inboor- Jaar benoenaden president. Ilet leger bestaat
lingen en ook voor vele Blanken. Tot de
lastigeinseden behooren verschillendesoorten

van mieren en moskieten,terwjl troepen

er uit 2000 Maan,en zaen heeft erdaarenboven algem eenen w eerpligt. Er is een spoûrweg van Asuncion naar Paraguay.

panlaarden
s
/rinkhanen hieren daargeweldige verwoes- Paraguay werdontdektdoor:d,eSdi
tlngen aanrigten. De overstroomingen en de onder don Juan Dl z de ZV/Jï.
e in 1516
insecten brengen er veel nadeelt0e aan het den m ond der La Plata-rivier bereikte,mu r
vee;niettemil
zheeftmeneraanzienljkekud- er sneuvelde ;00r de hand derinboorlingen.
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Zjne ontdekkiny werd in 1525 voortgezet arbeid, het gebed en de ontspanning, bedoor Die
A
go Garaa en vervolgens door Cabot. hoorljk van voedsel en kleeding voorzien,
D0n Jua,
n de z'
plcd stichtteerin 1536Asun- metzachtheid behandeld en,waar zulksniet
,y

cion en rukte ermet200 Spanjaarden voor- in strjd wasmetde belangen derOrdejmet
waarts t0tin Peru,doch werd op zjnterug- wjzen raadondersteund.Tegeljk metdeuittogtaandeParaguaymetalzjnekrjgsmakkers breidingvandezendingtlistrictenderJezuïeten,
door de Indianen gedood.Asuncion werd nu
het middelpunt der kolonisatie van Paraguay

die weldra hetgrootste gedeelte van oost-en

zuidoost-paraguay besloegen (1618),zag men
en van de La Plata-staten.In den tjd,toen echter 00k dekoloniederPaulista':toenemen,

ditgedeelte van Zuid-Amerika veroverd werd, omstreeks hetmidden der 16de eeuw doorde
bestempelde men metden naam van Paraguay Portugézen i
n de Braziliaansche yrovincie
00k een gewestvan hetlatereonderkoningrjk Sa0 Paulo gesticht, en tusschen d3e beide
Rio de la Plata en zelfs eenige provinciën magten ontstond een grens-oorlog,diemetafvan Brazilië, welke laatste 00k Portugeesch wisselenden voorspoed werd gevoerd. DMr
Paraguay werden genoemd. De eerBte kapi- zj gedurig doordePaulista'
s werden veronttein-generaalvan Paraguay wasAlvaro Fsldz rust, besloten de Jezuïeten, hunne zendinp
Cabeza de Fccl (1542- 1544).Onderhetl0f- stationsuitde provincieGuayranaarhetland
feljk beheervan Hernandez2r1#de&
gclrdtfrl tusschen de Uruguay en de Paranâ te ver-

(1608)verschenen erdeJezuïeten,dieweldra plaatsen,waartoeztideIndianenternaauwerhet vertrouwen verwierven der Indianen en nood konden bewegen. In 1726 wisten de
hun onderrigt gaven in den landbouw ,in am- JezuïeteneenKoninkljk besluitteverkrjgen,
bachten, kunsten en de veeteelt. Hun 00g dat hunne zendingdistricten aan de Paranâ
W aS i
nzonderheid gevestigd op de rjkepro- afscheiddevanParaguayenzeonderhettoezi#
vincie Guayra.Hun verzettegen velerleiwil- stelde van den gouverneur van La Plah ,
lekeur was oorzaak,datonderscheidene zen- waardoor zj nagenoegonafhankeljk werden.
delingen uithet land verwezen werden.Phi- Nu werd Paraguay meer dan ooithettooneel

!è.
:11nam weliswaareenbesluittergunste van den strjd der partjen, en nadat men
der Jezuïeten,doch Juisthierdoor vermeer. den gouverneur Ignacio tgorofeg, door den
derde de afkeerigheid derSpanjaardeninPa- onderkoning van Llma benoemd,weggelaagd
raguay van de eerwaardige paters, zoodat had,ontstondereen vreeseljkeburger-oorlog.
deze zich volgens een bevelvan den gouver- In spjtvan allebanvloeken verdreefmende
neur Dilgo .
vcrfïloNegroni(1609- 1615)t0t Jezuïeten uitAsuncion,omdatzj deSpaan-

de stammen derGuaycuru en Guaranimoes- sche belangen behartigden. In 1733 echter
ten bepalen en zich in alle andere oorden van overwon Zarala,gouverneurvanBuéno8Ayres,
bempejing metstaatsaangelegenhedenonthou- aan het hoofd van 3000 Guarani de tegenden. Op het aangewezen gebied deden nu de standers der Jezuïeten en nam eene bloedige
Jezuïeten een theocratisch-patriarchalen Staat Nvraak. Ilen 16den Januarj 1750 kwam tusverrjzen, die in naam onderworpen wasaan schen Joao V van Portugalen A rdinand FJ

van Spanje eene Overeenkomstt0tstandt0t
den Souverein weiniç bekreunde.Hunnezen- regeling dergrenzen metbetreltkingt0thlm ne
de souvereiniteit van Spanje, maarzich om

dingsdistricten (doctrlnae),40ingetal,telden Zuid-Amerikaansche bezittingen, en volgeng
eerlang 100000 bekeerde Indianen,in dorpen deze werd het land tusschen de Urugqay,
en gehuchten (reduciones) van dr Andestot Jacuy en Ibicuy m et 7 zendingsdistricten
aan de kust van Brazilië gevestlgd.Heta1- derJezuïeten (waaronderAsunci
on)tegen de
gem een bestuur bevond zich in handen van
de beide Jezuïeten-collegiën te Asuncion en
Cordova;in laatstgenoemde stad woonden de
regérende generaalen 4 consultadores.In elke
kolonie waseenpriester,dietevensa1shoogste
overheidspersoon optrad,meteenvicaris.Voor
de policie zorgde een Indiaansch ltazike.die
de Indianen aan het werk hield.Alle w erkzaam heden toch kwam en ten voordeele van

Colonia del San Sacramento aan Portugal
afgestaan.De Jezuïeten boden van 1754 t0t

1758 gewayenden wederstand aan de uitvoering van d1t verdrag, maar moesten het 0nderspitdelven voor het vereenigde Spaansche
en Portugésche leger.Toen voortsin 1766 de

Jezuïeten uitSPaDJO Verdreven Yforden,naD:

men in 1768 00k deJezuïeteninalleSpaanschAmerikaansche bezittingen op één dag in
hetalgemeen;deopbrengstwerd in magazj- hecbtenis,waarna men hen uithet land vernen opgestapeld, en daaruit voorzag men in bande,maarhunne zendingsdistrictentusschen
de behoeften der Indianen. W at overbleef Portugal en Spanle verdeelde en onderhet
werd door de Jezuïeten verkocht, en deze beheer stelde van burgerljke besturen. De
handel leverde zulke groote voordeelen op, Indianen,aanonvoorwaardeljkegehoorzaamdat de paters gedurig grooter sommen naar heid gewend,schikten zich in hun l0t,maar
Europakonden zenden.ZjwildengeeneSpan- wenschten weldrahunnevoormaligeleidslieden
Jaarden en 00k geene andereEuropeanen in terug.Het nieuwe bestuur onderscheidde zich
hunne koloniën toelaten,ja,zj vervuldende van het voorgaande door ruwheid,hardvochIndianen met haat tegen alle vreemdelingen. tigheid en hebzucht.De Spanlaarden zochten
De Guarani-taal bleef de heerschende,maar we1is waar hetwerk derJezuïeten voortte

iederIndiaan moestervaren zjn in hetlezen zetten,maar zj legden daarbj geene groote
en schrjven.Voor '
toverigewerden de Indi- bekwaamheid aan den dag,zoodatdeIndianen
anen door de geesteljke vaders a1s kinderen den landbouw lieten varen en t0t het zwexbehandeld, op bepaalde uren gebragt t0t den

vend leven terugkeerden.In 1778 werd Pa-
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raguay bj het onderkoningrtjk La Plata ge- waren de eersten die gebruik maakten van
voegd en omvatte 00k de Banda-orientalmet devrjheid van scheepvaart,doch wegenshun
Montevidéo,en in 1801 werd het gewestder overmoedig gedrag kwamen zjweldrainbot-

zendingsdistricten aan Brazilië afgestaan.1n- sing met den President, zoodat aan den
tusschen onderhield het land slechts weinig Noord-Amerikaanschen consul het exequatur
gemeenschap met Buénos Ayres.Toen zichin en aan oorlog8chepen hetbevarenderriviervan
1810 de zucht naar onafhankeljkheid open- Paraguay verboden werd.Een Noord-Ameribaarde, barstte den 15den Mei 1811 de 0m- kaansche stoom boot,die zich niettem in naar
Fenteling o()k uit te Asuncion,en Paraguay Asuncion wilde begeven, werd door kanonwas de eerste kolonie,diehetSpaanschejuk vuurtotdenterugtogtgenoodzaakt.Intussehen
afwierp. De aldaar benoemde Junta bestond werd in 1858devaartopdePararuayweder
uit een president)2 bjzitterseneensecretaris. voor alle schepen opengesteld en ln 1859 de
Laatstgemelde was doctorJose Gaspar Tozzlld twistmetNoord-Amerikauitdenweggeruimd.
Rodrigwez da Frcpcl. Deze werd weldra de Tegen het einde van 1856 deed Lopez zich

zielvan hetbewind;hj lietzich in 1812t0t doorhetCongrèswedervooreen tjdperkvan
eersten constll,in 1814 t0tdietatorvoor den ;jaren t0tpresidentbenoemen,maaroverleed
tjd van 3 Jaar en in 1817 t0t didator den loden September 1862 na een l8-jarig,
voor levenslang benoemen,regeerde hetland schier onbeperktbewind!nadathj dewaarmet jzeren vuisten handhaafde eene soort digheid Van president bj uitersten wi1 had
van schrikbewind.Na zjn dood (1840)ver- opgedragen aan zjn zoon Franeùeo SPJJXO
bond zich d0n Mariano ApgveAlonzo,wtjk- Lopez.Paraguay bevond zich in die dagen in
meester in de hoofdstad, met een neef van een bloejenden toestand. De Staat,had niet

Ikanâa,genaamd don Carlos zlwïpz
lzo Lopez) alleen geene schulden,maar de schatkist was
beiden aanvaardden den titel van consulen voorzien van millioenen schats in klinkende
deden in 1842een congrès bjeenkomen,dat naunt. Ilet land Tverd eehter Tveldra door de
al hunne voorstellen goedkeurde, Paraguay eerzuchtvan Lopez in een noodlottigenoorlog
op nieuw onafhankeljk verklaarde en de betrokken. In het naburig Uruguay waren
beide consulsin hun ambtbevestigde,en we1 de Blanken en Kleurlingen tegen elkander
zoodanig,dat Lopez eerste en Alonzo tweede opgestaan. Brazilië ondersteunde het opperconsul werd. Een nieuw congrqs stelde den hoofd van laatstgenoemden,den voormaligen
l3den Maart 1844 eene grondwet vast en be- president,generaalI'lores,en dreigdemetm aatnoemde daagsdaarna Lopez t0tpresidentmet regelen van geweld. Daartegen protesteerde
eene onbeperkte magt voor een tjd van 10 Paraguay deu 3osten Augustus 1864.Toen de
Jaren. Laatstgenoemde plaatke zjn broeder Brazilianen evenwelin Uruguay doordrongenj

a1sbisschop aan hethoofd dergeesteljkheid, opende Lopez de vjandeljkheden door het
benoemde zjn tweeden broeder t0t minister Braziliaansche postvaartuig s,Marquez de
van BinnenlandscheZakenenbelasttezjnzoon olinda''in beslag te nemen en een invalte
m ethetopperbeveloverhetleger.Eenbesluit doenindeBraziliaanseheprovincieM atogrosso.
van Q0 M ei1845 opende hetland voorvreem - De Braziliaanschegezantvroegzjn paspoort,
delingen en voor het buitenlandsch verkeer, en de 00r10g werd verklaard.DaarLopezgoed
en een ander besluitwjzigde dein-en uit- voorhetlegergezorgd had en m etonbeperkte

voerregten in den geestvan hetvrjehandelsstelsel.De haven van Villa de1 Pilarwerd
voor de koopvaardj opengesteld, maar de
handel bleefvoornameljk een voorregt van
Lopezenzjn zoon,diedebelangrjkstevoortbrengselen deslandsopkochten enverzonden.
De lnvoerregten werden geljk gesteld voor
allevreemdenatiënqmetEngeland,Frankrjk,
Noord-Amerika en Sardinië werden scheepvaartverdragen gesloten,endoordeVereenigde
Staten,Brazilië,Uraguay en demeesteStaten
van Europa werd de zelfstandigheid van Paraguay erkend. Die erkenning werd echter

geweigerd door de Argentjnsche Republiek

magtoverdeingezetenenenhuneiqendom beschikken kon, bevond Paraguay zlch in een
gunstigen toestand. Niettemin slaagden de
Brazilianen er in Inloren aan het bewind en

hierdoorUruguay aanhunnezjdetebrengenj
terwtjldeArgentjnscheRepubliekdoorLopez
zelven op roekelooze wjze ten strjdewerd
getergd.In April1865 verschenen onverwacht
schepen uit Paraguay in de haven van C0r-

riëntes,eenestadderArgentjnscheRepubliek,

vernverden er de Brazlliaansche schepen en
maakte zondervoorafgaandeoorlogsverklaring
zich meester van de stad.Dientengevolgevereenigden zich Brazilië,Argentina enUruguay

onder Rosas,die Paraguay als eeneprovincie t0t een gemeenschappeljken 00rl0g tegen
dier Republiek beschouwde,waarop een 00r- Paraguay.Eeneonderneming van Lopeztegen

10g uitbarstte,waarindeArgentjnscheStaten
Corriëntes en Entre Riosde ztlde kozen van
Pa
r2
a)
guwe
ay.
de
n dvea1 van Rosas (15 Julj
185
rdNa
echt
er
onafhankeljkheid van
Paraguay erkend door deArgenti
jnsthe Confederatie, alsmede door Groot-Brittanje door
het tractaat van Asuncion (4 Januarj 1853).
Yoorts mu kteLopezzich verdiensteljk door

Urugua'
y mislukte. Niettemin hield hj zich
staande tegen deovermagtzjner bestrjders,
daar Argentina door binnenlandsehe onlusten
geteisterd werd en in botsing kwam metBrazilië omtrenthet opperbeveloverhetleger.In
1865 en 1866 had de oorlog dientengevolge

geen voortgang.In Julj 1867 Ondenlamen de

Brazilianen, die nagenoeg alleen de lasten
verbetering der regtspraalt,door het stichten van den oorlog moesten dragen,onderCarias
van Kholen,door het uitbreiden van de mid- een aanvalop Humaitâ,het meestversterkte
delen van verkeer enz.'DeNoord-Amerikanen punt van Paraguay aan de rivier van dien
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naam. Hoewel Lopez zich met dapperheid te October een verdrag met Paraguay,waarbj
weersteldeen 0ok in den aanvallendenOorl0g de Pilcomayo als grensrivier in het betwiste
zjn moed betoonde,gelukte het hun tegen Chaco-gebied werdaangewezen.EerstinJunj
heteindevanhetjaar,devesting gedeelteljk 1876 verlieten de laatste vreemde troepen het
in tesluiten.In Februarj 1868 werd 00k de gebied van Paraguay.Men verminderdeertoen
gepantserde vloot der Brazilianen gered uit hetleger t0t 2000 man en voorzag dooreene
den gevaarljken toestand,waarin zj geraakt te Londen gesloteneleening in den fnanciélen
l van het oogenblik.Den 25stenNpvember
wastusschen CurupaityenHumaitâ,endaarna noof
de Estancia de Santa Anna,een buitenwerk 1874 werd J. Wtwfïé'fl Giller tOt president
van Humaitâ,stormenderhand ingenomen.Nu gekozen,maarden 12denApril1877vermoord,
lietLopezHumaitâ aan zjn 10tover,zoodat w aarna de teugels van het bewind in handen
de kleine,maar dapyerebezetting,doorge- kwam envandenvice-president.AkipioUrikte.
brek genoodzaakt, zlch den 3den Augustus
Paraguay-thee,zie lleœ
moest overgeven, en trok noordwaarts,achParahyba (De),eenerivierin Brazilië,
tervolgd door de vlooten hetleger der Bra- ontspringt op de Serra Cayricis in de provinzilianen. De versterkte legerplaats van Lopez cie Pernambuco,stroomt van het westennaar
bj LomasYalentinaswerdden24stenDecem- hetoosten,vormtmetharen bovenloop onderber ingenomen en Asuncion in Januarj 1869 scheidene watervallen en stort na een l00p
bezet. Niettemin bleefde dictator volkouden van ;50 Ned.mjl,waarvan de helft bevaaren noodzaakte door de hardste maatregelen baaris,bj destad Parahybazich uitin den
zjn volk,hunne laatstekrachten ten oFerte Atlantischen Oceaan.
De evenzoo genoemde Braziliaansche kustbrengen aan eene hopelooze zaak. ln Mei
1869 aanvaardde de graaf #'.
F'
?
4. de gemaal provincie,inhetnoordoostendesRjksgelegen,
derKroonprinsesvan Brazilië,hetopperbevel grenstinhetoostenaandenAtl
antischenOceaan,
van het Braziliaansche leger) overweldigde lnhetzuidenaandeprovinciePernambuco,inhet
den 12den Augustus de versterkte stellingvan westen aan Ceara eninhetnoordenaandeRi0
Lopez bj Piriteba en bragthem den loden Grande do Norte,en teltop eene oppervlakte

AugustusbjCurupaity eenebeslissendeneder- van 1345D geogr.mjl362557inwoners(1875),
laag toe. Lopez moest nu terngtrekken naar waaronder zich 100000 Indianen (meerendeels
de noordwesteljke wouden en hoogten van Christenen) en bjna Q1000 slaven bevinden.
Paraguay en bleefden ongeljken strjdvoort- Het land is aan de kust eFen draagt ill
zetten, totdat hj het slagtoFer werd van hetbinnenland lage bergketens en behoortt0t
verraad.Een detachement Braziliaansche rui- de minst gezegende gewesten van hetgeheele
terj had zgn spoor Ontdekt en achterhaalde Rjk.W egenshetuitbljven van dengewonen
hem den lsten Maart 1870,toen hj op het regentjd in tjdperken van 4 t0t 7 Jaren
punt was om over de Aguidabanigui te trek- verdroogen er de bronnen en rivieren, ontken;hierwerd hj methetmeerendeelzjner staat er misgewas en sterft er het vee.Er
krjgslieden in de pan gehakt.Datwashet heerschteenkeerkringsklimaat,doch ditwordt
de zeewinden gematigd.Alleen in het
laatste bedrjf van een bloedigen 00rl04,die door
gedurende 5 Jaar gewoed en het bloejende kustgewest, waarmeer regen valt,verbouwt

land in eenewoestenj herschapen had.Hongersnood en besmetteljkeziekten voerdennu
he
b
erschappj, en vier vjfden der inwoners
ezwekenm denoorlogendoorzjnegevolgen.
Hun aantal,in 1857ruim ll/sdemillioen be-

me
n deqewoneveldvruchtenvanBraziliëjalsmede sulker en katoen voor den uitvoer.Tot
deoverigevoortbrengselenvanhetplantenrjk

behooren er verfhout en timm erhont.In het
schaars bevochtigde binnenland legtm en zich
dragende,was in 1873 t0t221000 versmolten. t0e op de veeteelt, doch o0k deze leverter
Den loden December 1870 Nverd voorloopig geene groote voordeelen op.Den/verheid is
C.A. Aïrcrob , een voormalig sergeant bj er van weinig belang, maar de handel zeer
het leger van Lopez,t0tpresident en Cwpo levendig, vooral in de hoofdstad.D e waarde
.Vi
J/p:totvice-presldentvan Paraguaygekozen. van den Jaarljkschen uitvoer bedraagt er

In eene nieuwe grondwet werd vrjheid van bjna 5,van den invoer bjna 2 millioen gulgodsdienst vastgesteld en de kolonisatie aan- den.In 141 stsholen ontvangen er reeds 3600
gemoedigd. De 12den December 1871 w erd kinderen ondelwjs,en men heefterdaarendaarop d0n RalvadorJ'
prellcppdvoorden tjd boven 9 middelbare scholen.
De evenzoo genoemde hoofdstad, aan den
van 3 Jaar t0tvoorzitter gekozen. Volgens

het vredesverdrag tusschen Brazilië en Para- mond der Ri0 Parahyba gelegen,heeft onderguay van Apr; 1872 werd hetnoordeljk ge- scheidene kerken, een voormalig collége der
deelte der Republiek aan Brazilië afgestaan, Jezuïeten,eeneLatjnscheschool,eendrukken
terwjlParaguay zich verbondeeneaanmer- katoen- en suikerhandel en 16000 inwoners.
keljke s0m totvergoeding van oorlogskosten In het midden der 16deeeuw vestigden zich
rtugésche kolonisten in ditgewest,hetwelk
aan zjne verbondene 3 tegenstanderste be- Po
talen; daaraan is echter na de gew eldige kortdaarna doorde Franschen veroverdwerd.
uitputting van het land vooreerstniette den- Het bleefin hun bezitt0t 1584,bevond zich
ken.De ArgentjnscheRepubliek gevoeldezie'
h van 1635 t0t 1654 in de magt der Nederwe1 w at gekrenkt door dezen door Brazilië landers,en behoorde na dien tjd wederaan
op eigen gezag gesloten vrede, maar moest Porttlgal.
daarin genoegen nemen, omdat het in den
Parallaxis,ofnersehllzi-qtnoem tm en het
00rl0g zeer weinig had verrigt.Hetsl00tin verschil van rigting,w aarin zich oen hem el-
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ligchaam vertoont,wanneer wj hetvan ver- mnet op het oogenblik, waarin punt c (b cr

schillendestandpunten waarnemen.Datversc,
hil de aardwenteling is voortgeschreden naar a.
is kleiner naarmate het hemelligchaam verder Het verschil tusschen den berekenden stand
van 0ns verwjderd is,en yrooter naarmate en den waargenomenen is dan de parallaxis
de standpunten op eeneljn,loodregtop dçn van de maan.
gezigtsstraal getrokken, verder van elkaar
Op die wjze stelde dan 00k Hipparehus
zjln genomen.In :g. 1 is C het middelpunt vast, dat de maan gemiddeld 68 aardstralen

van onzen aardbol, er zjn e,b,a punten van 0nB verwjderd was,- een cjfer,dat
aan zjneoppervlakte,terwjlm bjv.demaan m et 8 m oet verminderd w orden - , en ook
voorstelt.Deljn Cm wjstdusdegeocentrieche Copernicuswistqeenebelangrjke verbetering

plaats aan van laatstgenoemd hemellicht.Be- te brengen in d1e berekeningen.EerstI'lamvond zich de maanop een oneindigen afstand .sfdd# maakte sedert 1676 0ns bekend metden
d
an zouden deljnen,waarlanysmen nu uit waxen afstand van de m aan.
a en b de maan aanschouwt,nletam en em ,
Reeds vrûeg poogde men de parallaxis van
maar de aan em evenwjdige lgnen aa,bp 0nZe z0n waar te nemen, maar kwam al

zjn.Daarde afstandvandemaanwé1çroot, spoediq t0tdeoverttliging,datdewerktuigen
maar niet zo0 grootis,dathet verschllvan

van dlen tjd n0g onvoldoendewaren,om de

r
igtingvandeltjnenbm enam enomwegvalt, plaats der z0n metJuistheid tebepalen,alsz00 ontstaan hler de hoeken pbm en aam , mede dat haar parallaxis te klein was om ze

en deze kleine hoeken vormen de parallaxiB te kunnen waarnemen.Men nam alzoozjne
van de maan voor de punten b en a.Men toevlugt t0t andere hulpmiddelen.Men zocht
ziet,datzulk een hoek op onze aardenergens de grootte temeten van deaardschaduw bj
grooter kan ztln dan aam ,nameljl
t 01!die maanverduisteringen, den afstand der half
plaats, waar men de maan in den honzont verlichte maan van de z0n enz. Daardoor

Pig.1.

w aarneem t,zoodat die hoek den naam draagt bleek slechts,dat de parallaxis der zon zeer
van horizontale parallaxisvan de maan.Daar klein moet wezen,maar niet h0e grootzj
deze volgens eene bekende stelling der m eet- is. Zoo was de staat van zaken in den aankunde geljk is aan den hoek amO (alsver- vang der 18de eeuw .D e parallaxis der zon
wisselende binnenhoeken), kan men zeggen, W aS onbekend, en dus oOk haar afstand,
datde horizontale parallaxis van de maan de grootte, massa, digtheid enz.D e groote herhoek is,waarondermen uitdemaandenstraal vormers der sterrekunde van Copernieus t0t

der aarde waarneemt.Uiteen meerverwjderd
hemelligchaam,ziet men natuurljk den straal
deraardeonder een kleineren hoek!zoodat
de
.
parallaxis Ons in staat stelt,Om zljn afstand
te bepalen. In het gegeven gevalheeft men

in den driehoek Cam den hoek bj C= 900,
den hoek bj m= 90O, verminderd met de
palallaxjs, en de zjde Ca= den straalder

aarde (8591/: geogr.mjl).Da geocentrische

Newton zjn ten grave gedaald zonder eenige
vruphtteplukkenvanhunnejverigebemoejin-

gen Om deparallaxisderz0n te bepalen.Toen
trad H alley OP en verltlaarde, dat het niet
gelukken zou, de parallaxis der z0n regtstreeks te vinden, maar dat men ze moest
zoeken, onder toepassing der w etten van
Kepler, door het waarnemen der planeten,
die veel digter t0t onzen aardbolnaderen en
zich tevens rondom de z0n bewegen - dat

afstand van demaan is derhalve geljk aan
den straalder aarde,gedeeld door de sinus meninzonderheiddeneerst
volgendendoorjang
van Ven'as moest te baat nemen en metJuistderwaargenomen yarallaxis.
Bjdezehandelwjzewordtnatuurljkonder- heid bepalen hoeveel tjd gemelde planeet
steld, dat de waarneming in a en cop hetzelfde oogenblik plaats hebbe,hetwelk alleen
door het bezigen van hoogst naauwkeurige
chronometers kan geschieden.Dit hulpmiddel

daarvoor noodig heeft. Men gaf gehoor aan
dien raad en wapende zich met de beste
hulpmiddelen Om dien doorgang in 1761 en

vooralin 1769 te bespieden (flg.2).
Men stelle zich voor, dat zich Venus in
eene juiste bepallng van de afstanden der hareloopbaan in derigting van depjlrond-

ontbrak in de dayen der oudheid,weshalve

lzemeliichten in dien tjd t0t de onmogeljk- om dez0n beweegt.Opveelqrooterenafstand
heden behoorde. Mranneer men echter de doorloopt de aarde veel mlnder snel eene
loopbaan van de maan kent, zo0 kan men dergeljkebaan.Mel neme nu aan,datin de
uit de waarneming van haren stand in c de fguur het meerdere bedrag der voortgaande
plaatsbepalen,welkezjgeocentrischhebben beweging Vall Venus boven dat der aarde

PARXLLAXIS.

521
isvoorgesteld.De aarde wentelt

om hare as,wier noordpool(in

Junj)in P gelegen is.Een punt

'
/
r

in de poolstreek a bewege zich
thans, gedurende den doorgang

v
an Venusoverden zonneschjt
van a naar a' en een andertusschen de keerkringen van bnaar
b'.Van lzetmiddelpuntderaarde
zalmen den ingang waarnem en
wanneer Venus zich in C, en

deuittreding wanneerzjzichin
0'bevindt,zoodat de tjdvan

den doorgang overeenkomt met
den boog CC' van de loopbaan
van Venus.Uit a za1 men den
ingang in A en uit het inmiddels naar a' voortgeschreden
punt den uitgang in A' waarnem on

zoodat de tjd overeen-

komt m et den boog AA'.Eindeljk za1 zich uitb deingang
in .B' en uitb'de uitgang zich

in -P vertoonen,zoodatde tjdsduur hier strookt metden boog
3B'@ Voor den waarnemer in a

isdushetverschjnselkortervan

duur en voor den waarnemer
in b langer van duur,dan voor
den waarnemer in C. Het'verschilkomtin de iguurzeersterk
aan den dag,doch men bedenke,
dat hier de ware verhoudingen
nietvoorgesteld konden worden.

In werkeljkheid is onze zon

24000 aardstralen van onzeaarde

verwjderd, en hare middelljn

is 112-maa1 z00 groot als die

onzer aarde. Intusschen bljven
de verschillen n0g aanzienljk

genoeg. De doorgang duurde in
b 6 uren,29 m inutenen 34seconden, en in a 6 uren,7 minuten
en 40 seconden.D e grootte van

dit verschil is afhankeljk van
N

hahn' ser

v - - v./, , s ass

den afstand der z0n en van
dien der planeet,en daar beider
verhouding bekend is,kan men
o0k uit het waargenom en ver-

schil de parallaxis bepalen.W j

zullen hierde nog alomslagtige
berekeningnietm ededeelen,maar
slechts als uitkomst verm elden,
dat de parallaxis der z0n volgens Eneke 8//57116 bedraagt,

waaruitvolgt,datzjgemiddeld
20682329 yeogr. mjl van de
aarde verwljderd is.Dewaarneming van den doorgang in 1874
heeft de verkregene uitkom stbe-

vestigd,terwjl wj vandievan
1882 (zie fg.3)hetzelfde mogen

vertrouw en.
Is de parallaxis der z0n z00

ttp

-'-
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klein, dat zj niet door regtstreeksche w aarnem ing, maar
alleen op boven beschrevene,

vernuftige wjze te vinden was,
6
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hoeveelmoejeljker moethetdan nietztjn, pogingen om de parallaxis der vaste Bterren

de parallaxis der vaste sterren te bepalen. regtstreeks te bepalen.Hecelius,Fll-df:ed en
Men heeft zich echter door geene bezwaren Piazzi m eenden de parallaxis van somm ige
laten afschrikken en t0t basis niet de aarde vaste sterren,inzonderheid van M'ega in het
zelve genomen,maarde middelljn van hare sterrebeeld de Lier,te hebben waargenomen,
loopbaan om onze zon. D eze toch heeft een maar hunne opgaven werden niet door latere
straal,welke 24043-maa1z0o groot is als de l waarnemingen gestaafd,zoodat Ponsin 1830
straalvan den aardbol. M en koos alzoo de i verklaardejdatde parallaxisdervaste sterren
Jaarljkscheparallaxisenvergeleekdeplaatsen, V0O< g00I10 W aarnemillgen Vatbaar Mrasyter-
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waar de ster zich bevond,alszjuit2tegenoverstaande punten van de lgtlpbaan deraarde
Nverd Yfaargeno::en(;g.4).Mennoemebjv.S
de plaats,waaronze z0n zich bevindten ee'
de loopbaan deraarde,dan za1men uite de

wj1zjtoöh we1degeljkz0u zjnopgemerkt,
al bedroeg de jaarljksche yarallaxis slechts

sterin deriytingesen6maandenlaterdezelfde
ster uit e'ln derigtinq e'saanschouwen,en
m en heeft'hier als basls van den dtlbbelen
parallactischen driehoek de zjde ee'(411/sde
millioen geogr. mjl). Niettemin mislukten

Het kan nameljk gebeuren,dat2 sterren
zöö geplaatstzjn,dat zj,uit een bepaald

sedert de dagen van Copernieusen Tyclto alle

eene seconde, Toch werd d1e verklaring gelogenstraft véördat de tegenwoordige eeuw
de eerste helftvan haren loop voleindigd had.
puntvan de loopbaan deraardewaargenom en,

elkandergeheelofnaçenoeg geheelbedekken
(fg. 5), zoodat de ljn e'ss'regt is;uit 8
gezien, zullen daarentegen die beide sterren
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digtbj elkanderstaan en bj hetpunt4 van een plat vlak gelegen vierhoek,waarvan de
de loopbaan der aarde den hoek sss' vor- zjden 2 aan 2 evenwjdig zjn.In een pame
n,alsmede)uit eje'z
ien',d
en dubbelz0n rallelogram
de tegenoverstaande hoeken
grooten hoek nes'. Hlel
dooz
vindt men we1 steeds geljkzjn
en de beide aan dezelfde ljn
niet de parallaxis dier beide sterren, maar gelegene hoeke
n geljk aan 2 regtehoeken.
slechtshet verschil van beider parallaxis,en
Tot de parallelogrammen behooren:De regtalleen voor het geval, dat men reden heeft Flpe7
c,waarin alle hoeken regt,maar nietalle
voor de ondexstelling, dat ééne van die 2

jden geljk zjn,- hetkwadraatmetregte
sterren zich op eene oneindig verwjderden z
ho
eken engeljkezjden,- der'
lfifmetge1jke
afstand bevindt,kan men bj benadering het zjde
en scheeve hoeken,- en derhomboide
gevonden verschil van parallaxis voor de metn
scheeve hoeken en metzjden,die Saan
parallaxis zelve der naastbj geplaatste ster 2 gel
jk zjn.
houden.Op diewjzehebbenBesselen Stru'
ne
de parallaxis van de ster 61 van de Zwaan
en
V;n de Lier bepaal
d Terzelfder tjd
heeft lïenderson aan de kaa
p volgens de
Vroeger aangeWezene methode de yarallaxis

gevonden van f
zvan den Pentaurus(lnEuropa
niet zigtbaar); deze bevindt zich van alle
vaste sterren het digtst bj onze aarde, en
haar afstand bedraagt 4800000000000 geogr.

mjl.Laterheeftmen o0k van eenigeandere
sterren de parallaxis bepaald, en het is gebleken,datwj denaastevastesterrengeens-

Fig.2.
zins onder de helderste ofonder die van de
eerste grootte m oeten zoeken.In het waarDiagonalen,in een kwadraat ofineeneruit
nemen der parallaxis hebben wj een trelend getrokken,snjden elkander onderregtehoe-

bewjs voor de grootheid van 'smenschen ken;zj zjn in een kwadraatgeljk,doch in
geest,diehaarop eenevernuftigewtjzeweet eene ruit ongeljk.In een regthoek zjn zj
dienstbaar te maken aan de bepaling van de geljk en snjden elkanderonderscheevehoeafstanden derhemelligchamen.
ken,en ineenerhomboïdezjn zj ongeljk en
Parallel,zieEvenwiidz
k
,
q.
den elkanderonderscheevehoeken.
Parallelen noemtmenindenvesting-oorlog snj
Om den inhoud van een parallelogram te
loopgraven, die evenwjdig aan de vesting- bepalen, beschouwt men ééne zjde a1s de
werken (
b nr de
basis,eneeneljn,
helegeraars woruit de daartegenzt k' / .
1) f.
/ I
.r
den gedolven.Zj E
over geplaatste
werden het eerst
zjdeloodregtdaaraangelegd door
op nedervallende
Vauban bj debeis dan de hoogte.
.

legeringvanMaasDeinhoudissteeds
tricht in 1673.geljk aan beider
Voorts geeft men
product (basis X
dien naam aan
hoogte).Tweepacirkels op onze
xallelogrammen
D
C
aarde en in het
met geljke basis
algem een op elken
Fig.1.
en geljke hoogte
bol,w iervlakken
hebben dus denloodregtstaan op de omwentelings-as,terwjl zelfden inhoud.Alzoo zjn in ;g.1 deparalhunne middelpunten in deze asgelegen zjn. lelogrammen ABCD,FFOS, GICD enMK CD
Alle ptlnten van zulk een cirkel liggen op volkomengeljk van inhoud.Een driehoek is
dezelfde geographische breedte. De grootste half z0o groot als een parallelogram, dat
parallel onzer aarde is de evenaar, en naar dezelfde basis en dezelfde hoogte heeft,zoode zjdederpolen vermindertallengsdelengte als men kan opmaken in de driehoeken(;g.
van den omtrek der parallelen.De parallelen 2)ABC en GCB.
van 231/20breedtedragen dennaam van keer- Eene merkwaardige stelling metbetrekking
kringen en die van 661/:0 breedtedien van t0t het parallelogram is deze:W anneer men
poolcirkels.
n een parallelogram ABCD (;g.3)eenediaParallelism us noemt men de betrekking i
gonaal trekten dooreen willekeurig punt ?

waarin geljkvormige vûorwerpellt0telkander van deze 2 ljnen legt, evenwjdig aan de
staan,en in boeken en geschriften geeftmen zjden van het parallelogram, zoodat er 4
dien naam aan nevens elkander gestelde v0l- parallelogrammen ontstaan,dan zjn de 0pzinnen, die elkander ophelderen. Men vindt pervlakken van de beide paralelogramm en,
zulk een parallelismus vooralin deHebreeuw- waar de diagonaal niet doorheen gaat, aan

sehe poëzj, bjv.in de plaats: s'
W ie isde elkandergeljk,dusAI'
ER = EICG.
mensch,dat Gj zjner gedenkt,en de zoon Het parallelo-qram van krocFzfezz is voor de
desmenschen,datGj hem bezoekt''.
zamenvoeging en ontbinding van krachtenvan

Parallelogram is de naam van een in het hoogste belang.Het komt vooralin aan-
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merking, wanneer verschillende krachten op
één punt werken en men tevens de ligging
wilbepalen,waarinhetaandiewerkingonderworpen licbaam zich bewegen moet.O0kkan
het gebeuren,datmen eene gegevene kracht
d00r een aantalkrachten wi1vervangen!die

tjd,a1s de andere noodig had om hetnaar

C tedoen voortschrjden.Zalnujhetligchaam

A aan beide krachten gehoor geven, dan

moethetzich in dientjdzoowelnaar.
# als
naar C voortbewegen, hetwelk dan alleen

mogeljk is,wanneerhetdenmiddenweg AD

G>
.
w
>
>
>
o
CNNNNNNNNNNN
-

6
Fig.6.

Fig.3.

volgt, daar het punt C over den afstand CD

te zamenjuistdezelfde werking hebben.Het van de 1jn AC en over den afstand DB
eerste noemtmen zamenvoeging enhettweede van de 1jn A.
B verwjderd is.Beide ljnen
ontbinding van krachten. Op het punt A echter CD en .
BD zjn evenwjdig aan de
C
oorspronke(fg.4) bjv.
kunnen twee
ljkekrachten
krachten AB
en AQ werken ixl de
rigting, door
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zoodat door
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derdiagonaal
voldaan
Avordtaan de

gezamenljke

werking van
die beide

kraehten.

Men kanzich
AA
/
o0k verbeel5
A-AA
AAA
den, dat de
.
.
e
y
beide krach--..e
##z y
N Nx
,e
ten na elkandat het ligA.
ex
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.
*
z
>.x
2
ê
x'x w /
der op A
chaam niet
e
'
'
x--w-.
A
werken; alsaan één van
'-w
AA
-w
Xe
dan zal de
die beide
krachten geeerste kracht
Fig.
het ligchaam
hoorzaraen
kan.Terwjldeeenekrachthetn=r2 wi1 t0t en daarna de tweede hetvandaart0tD
drjven,zoekt de andere het naar C voort voortstuwen. De fguur ABDC is intusschen

delenyteder
ljnen lsaanFewezen.Het .
ls duideljk, f-w w--< - -

te stuwen. Daar de lengte der ljnen de een parallelogram en de1jn AD zjne diagoxt
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Fig.4.

naal. Daarom geldt de regel:w anneer men,
in plaats van 2 op hetzelfde puntwerkende
krachten, de ééne kracht wi1 zoeken,welke
die beide vervangen kan,zonderdatde wer-

king gewjzigd wordt,zo0construéremenvan
de belde ljnen,die de rigtingen hetvermogen

dier krachten aanduiden, een parallelogram ;

dan zalde diagonaal,uithetaangrjpingspunt

getrokken,de nieuwe krachtvertegenwoordi-

gen.Men geeft aan debeideoorspronkeljke

kraehten den naam van Composanten ofcomponenten en aan gemelde diagonaal dien van

resultante.ln hetdageljksch leven en vooral

in de werktuigkunde kom .thet parallelogram
groottederkrachten voorstelt,is hetduideljk, van krachten gedurig te pas. Een vaartuig
dat de eene kracht,vrjeljk werkende,het bjv.kan door wind en stroom worden voortligchaam naar B z0u brengen in denzelfden gestuwd zonder dat die beide krachten even
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5Q5

groot zjn en in dezelfde rigting werken. dere kracht. ln hettweede gevalis van A C
Hetaantalkrachten kan voortsgrooterzjn. de rigting en van AD de grootte gegeven.Nu
Zj kunnen (;g.5)op het puntA werken in beschrjft men (fg.7)met AD als straaluit
de rigting 1, 2,3,4,5,6. om hiervan de
4

.

D

Fig.7.

algemeene resultante te vinden, zoeke men
eerst die van 1 en 2, vervolgens die van de

verltregeneresultanteen 3 enz.Z0overkrjgt

men eerstAB. en van deze en 3 de resultante A C,en z00 voortgaande komtmen ein-

deljk t0tdealgemeeneresultanteA.
F,diede
rigting aanwjst, waarin het ligchaam zich

bewegen zal, wanneer de krachten 1,2j3,

4,Omt
5,6
ergeljktjdiq op werken.
rentdeontbindlng der krachten vermelden wj hetvolgende. Zj A.
B (;g.6)eene
gegevene kracht,die opA werkt.Nuverlanqt
men in plaats van die kracht 2 andere, d1e

bj gezamenljke

werking dezelfde
uitkomst zullen
leveren als die
ééne kracht. Na-

.
P
een eirkel,die
A Q in de punten

D'en D'
'snjdtl
w aarna menuit A

evenwjdige ljnen

tuurljk kan door

aan BD' en B D''
trekt en de beide
parallelogram men
voltooit. Op die

Viergevallen zjn
hier mogeljk: de

m en in A Dj en
ADg twee krachten7 welke met
A D en A pa de.
zelfde werking
voortbrengen a1s
de gemiddelde
kracht AB. Voor
ditgevalheeftmen
dus 2 oplossingenj

een groot aantal
parenvankrachten
aan dezen eisch
voldaan worden.

wjze verkrjgt

rigting en hetvermogen van ééne
derbeidekrachten
is gegeven,- van
de eene kraeht is
de rigting en van
de andere de
grootte bepaald,
- vanbe
idekrachm aar voor een enten is de grootte
ke1gevalisslechts
vastgesteld,- en
ééneoplûssingmovanbeidekrachten
geljk, nameljk
is de rigting aanwanneerAD Juist
zoolang is,datde
geWezen.
In het eerste
cirkelde1jn AC
geval is dus de
sleehtsin éénpunt
rigting en grootte
raakt. Is AD
van ééne der beide krachten d0 bepaald. korter, dan is de oplossing eene OnmogeMen verbindt dan (;g.6) O met2 en v0l- ljkheid. In het derde gevalbeschouwe men
tooit het parallelogram 5 dan is AD de an- AB weder als de gemiddelde kracht en AC
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en AD a1s de composanten.Men beschrjve 2 vlakken verbindenj loodregtop deze,dan
met A C a1s straal een cirkel uit A en met heettmen een reyt,anderseen sel
teefparalleAD als straaleen cirkeluit.B ,en trekke uit lopipedum.Bj een regtparallelopipe um zjn
hetsnjpl
mtC'dierdxkelsljnennaardepunten allevlakken,behalve hetgrond-enhetbovenA en B .Hierheeftm en nu in AD'detw eede vlak, regthoeken. Zjn 00k het grond- en
krachteninAC'deeerste(;g8).Deoplossing bovenvlak regthoeken, dan heeft m en een
is onmogeljk,wanneerde s0m der beide ge- regtltoeki; parallelopipedum , 0n zjn daarengevene krachten AC en AD kleiner is dan

boven alle ribben even lang.dan heeft men

AB.In hetvierdegevalstellemen,dat(;g.9) een teerling ofkubus.De inhoud van een paAC enAD derigtingenzjnderbeidekrachten rallelopipedum is geljk aan hetprodud der
en AB degroottedergemiddelde kracht.Men cjfers,die het grondvlak en dehoogte aanbehoeft nu uit W slechts evenwjdige ljnen wjzen. Hj is dan o0k bj het regthoekig

te trekken aan die gegevere rigtingen,dan yarallelopipedum geljk Mn hetyrodud van3
wordtdoordesnjpunten O enD'degrootte ln een hoek zich vereenigendenbben,en bj
dier beide krachten bepaald.
On& een voorbeeld tegeven van de ontbinding der krachten, wjzen wj nogmaals op
een zeilend schip.AB (;g.10)i
sdekielen
YY de stand der zeilen, %rW 'de rigting van
den wind,die alzoo schuinsin hetzeilblaast

den teerling aan de derde magt van êén der
ribben.
Param aribo , de hoofdstad der Nederlandsch.W est-lndische bezittingen,is gelegen
in Nederlandsch Guyana op 5049/32// N.B.
en 5505/W .L.van Greenwichjaan de rivier

en dus hetschip in zjneeigenerigting z0u Suriname,4 geogr.mjlvan haren mond.De

voortstuw en, indien de zeilen niet schuins stad vormteenlangwerpigvierkantmetbreede,

waren gespannen en 00k de kielgeen weêr- regthoekiqelkanderkruisendestraten en werd
stand bood.W jstellen 0nsvoor,datdewind gesticht ln 1652 door lord Parham. Het is
op het midden van hetzeilwerkt in de rig- echter niet zekerj of zi
j aan dezen haren
ting O W.Deze krachtkunnen wj ontbinden naam verschuldigd is ofaan hetlndiaansche

in 2 andere,van w elkede eene loodregtstaat woord Paramarbo (Plaats der bloemen).De

op hetzeil(OX ),terwjldeandereevenwjdig
isaan hetzeil(OF).Hetkomtdus overeen
met het vierde geval.W j vinden alzoo de
lengtedercomposanten,wanneerwj deljnen

straten,hier en daar 25 Ned.elbreed,zjn
beplant met tamarinde-, oranje- en pompelmoesboomen, niet geplaveid,maar met fJn

schelpzand bedekt. Men vindt er voorts 2
groote grachten en ééne kleine,alsmede vele
geenerlei werking voortbrengen, daar ditge- slooten, die het regenwater opnemen en niet

OXL en OYL trekken.Natuurljk kan ON

deeltederkrachtvoorbjhetzeilschiet,terwjl weinig t0tde zindeljkheid bjdragen.Bj her-

OXL met volle kracht op het zeildrukt en haling is de stad door hevigen brand geteishet zoekt voort te sttlwen in de rigting X . terd, nameljk in 1764, toen er 10,- in
Hiertegen echterverzetzich dekiel,diegeene 1821,toen er 390,- en in 1830 toen er 100
zjwaartsehe stuwing wil dulden. Men kan huizen eene prooi der vlamm en w erden.D e
dus de kracht OXj wederom in 2 krachten woningen zjn ermeestop een fondamentvan
ontbinden! van welke de eene OZ loodregt steen opgetrokken van hout, en nietvanglasop de kielen de andere OF evenwjdig aan ramen, maar van ram en m et traliewerk of
de kielw erkt.Volgens hetvierde gevalvindt gaas of van zonneblinden voorzien. Deze
m en hier de beide com posanten door uit X l worden echterdesavondsm et luikengesloten,
het parallelogram te voltoojen, zoodat men om het binnendringen der muskieten te verin plaats van OXj de beide krachten OZLen hinderen. Tot de voornaamste gebouwen be0VLverkrjgt.De eerstewordtdoordentegen- hooren er: het gouvernementhuis, in 1834
stand van de kiel vernietigd, zoodat alleen door den gouverneur vanHeeckerengestichtjdelaatsteOverbljft,om hetschip voortwaarts de Hervorm de Kerk!een langwerpig achthoe-

te stawen.Terwjldusdewindmetvollekracht kig gebouw , desgeljks in 1834 verrezen,het schip in de rigting
voortdrjft,zal deEvangelisch-luuthersche kerk,in 1834 herhet vaartuig toch ten gevolge van den stand
der zeilen en van de rigting van de kielzich
in de rigting 0 F voortspoeden,doch in den

bouwd,- hetH0fvanJustitie,- hetbedehuis
der Moravische broeders,- de synagogender

Portugésche Hooyduitsche Israëlieten,- de

gestelden tjd nietverderkomendan t0t0F1. waag, - het mllitaire hospitaal, - en de
Hierdoor wordt het duideljk,hoe men bj schouwburg.De schepen liggen ervoor anker
dezelfdewindrigting bjeendoelmatiggebruik op de rivier,welke aldaarde dubbele breedte
van roer en zeilen het vaartuig in verschil- heeft van de Maas vöôr Rotterdam en eene
lende rigtingen kan doen voortspoeden.
dieptevan 6Ned.el;zj worden erbeschermd

Parallelopipedum is de naam van een doorde fortenZeelandiaenNieuw-Amsterdam.
prism a,hetwelk een parallelogram t0tgrond- T0tde voornaamsteuitvoer-artikelen behooren
vlak heeft.Het wordtbegrensd door 6 paral- er:suiker,cacao en indigo,en t0tde belang-

lelogrammen, die 2 aan 2 evenwjdig zjn en rjkste invoer-artikelen:tarwemeel,gedroogde
met elkander overeenkom en. De 12 ribben en gezouten visch,gezouten vleesch,tabak,
loopen 4 aan 4 evenwjdig,en hetaantalhoe- fàbriekwaren en paarden.De stad heeltonderken bedraagt8.Ieder vlak kanm ena1sgrond- scheidene scholen en een paarboekerjen,is
vlak beschouwen en zjn loodregte afstand de zetel van het koloniaalbestuur,en telde
van het daarmede evenwjdige vlak is de in 1872 ruim 22000 inwoners.
hoogte. Staan de 4 ribben,die laatstgemelde

Param eter,zie Parabool.

PARANA- PARASIETEN.

Paranâ is in de eerste plaats de naam
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zen weg,waarlangsde beschavingint0tthans

van eene rivier (Ri0 Paranâ) en wé1 van n0g onbekende wildernissen za1doordringen.
ééne der 2 groote rivieren,die de La PlataParand is in de tweede plaats de naam
rivier (zie aldaar) vormen. De Paranâ ont- eener Zuid-Braziliaansche provincie,aan den
sjringtaan de zuideljkegrenzen derBrazi- Atlantischen Oceaan gelegen en grenzende in
llaansche provincie Minas Geraës, op de het noorden aan de provincie8a0 Paulo (met

noordwesteljke helling van den Serra di
Mantiquerra, vloeit aanvankeljk onder den
naam van Ri0 Grande(Pa1
'â)in eenenoordwesteljke,daarna in eene westeljke rigting

deParanapanemaalsgrensrivierl,inhetwesten
aan Mato Grosso, Paraguay (met de Rio
Paranâ alsgrensrivier)enArgentina,eninhet

zuiden aan de provincie Rio Grande do Sul,
door de provincie Sa0 Paulo en ontvangt,na en telt op 4019 D geogr.mjlbjna 127000
zich vereenigd te hebben metde Paranahyba, inwoners (1875). Slechts een klein gedeelte
welke van den Serra d0s Vertentes afdaalt! van het land is ontgonnen, en de hoolzstad
den naam van Paranâ. Daarop stroomt zj is Curityba met 9000 inwoners.Men heeft er
eerstzuidwest-en daarna zuidwaarts,scheidt 115 scholen met bjna 3000 leerlingen,
de provindën 8a0 Pat
llo en Mato Grosso! voorts 15 i
nrigtinqen voormiddelbaaronderdaarna de republiek Paraguay van Braziliè wjs met269 leerllngen.Dehandelwordter

en van de Argentjnsche Confederatie, en allengs levendiger,maar de njverheid iser
vloeit dan t0t aan hare vereeniging met de t0t nu t0e van w einig beteekenis.Er wordt
Ri0 Paraguay (boven Corriëntes)west-,ver- een spoorweg aangelegd van de D0m Pedro
volgenszuidwestwaarts,kronkeltdaaxnazuid- Il-havenOverMorretesnaarCurityba(104Ned.
westwaarts door de La Plata-staten,voorts mjl), - 00k zjn er in de nabjheid van
zuidoostwaarts en vormt eindeljk boven de Paranaguâ vôôrkorten tjddevolkplantingen
stad Buénos Ayres met de Urugaay de La Alessandra en Euphrasina gesticht. In het
Plata.rivier. De Paranâ is 3560 Ned. mj1 binnenland vindt men er 3 Indianendorpen,
lang en heeft een stroomjebied van 52300 die men heeftdoen verrjzen,01n deinboor1 geogr. mjl, Koodat zp tot de grootste lingen aan geregelden arbeid te gewennen.
rivieren onzeraardebehoort.Zjishetafvoer- Paraniïbe of Rio 251.:. is de naam van
kanaal vool- de wateren der bergketens van eene rivier in Brazilië.Zj ontspringtin de
Zuid- en West-Brazilië en der hooglanden provincie Mato Gl'
osso aan den voet van den
van Bolivia en van de Andes.tlaarBoven- Serra Geralop 15OZ.B.,stroomtnoordwaarts
100p heeft 3 watervallen, en van dezeis de

dool'deprovinciën Mato G1'ossoen Parâ,bevat

Salto Grande de Paranâin denabjheid van in haar bovenloo? goud en valtna een l00p
de verwoeste stad Guayra de vermaardste. van 1930 Ned.mtllmetonderscheidenearmen
Hier vormt de rivier heteiland Ilha Grande in de Maranon. onderseheidene watervallen
do Salto en is,vôördat zj deCordillera de en woeste lndianen belemmeren het verkeer
10s Montes bereikt,reedsbjna4000Ned.el 0P hare wateren. Groote schepen kunnen de
breeden bj gemiddeldenwaterstand zeerdiep. vaart van Porto de M0z t0t Souzel voort-

Plotseljk echter vernaauwt zj zich toteen zetten.
kanaal ter breedte van slechts 60 Ned.el,
Parasieten waren bj de oude Grieken
valt ter hoogte van 17 Ned.el schuins en
met donderend geraas in de diepte en spoedt
zieh voort over een afstand van 120 Ned.
mjl,t0t aan den mond der Yguazu,tusschen
steile rotswanden meteene beddingterbreedte
van omstreeks 100 Ned.e1.Voorts heeft men
er den waterval van Salto Chico, door een
rif in de bedding veroorzaakt.D e Paranâ is
t0t aan Corriëntes zelfs voor oorlogschepen
bevaarbaar, en waar de Paraguay zich met

am btenaren, die het bestuur hadden over het

bahy en de Monday op den regter en de
Tiete, de Paranapanem a, de Yvahy en de
Ri0 Grande de Curytiba op den linker oever.
Haar wateronderscheidtzich door eenehooge

Ilare

graan,terwjlmen voortsdien naam gafaan

henjdie op staatskosten werden gevoed,zoo-

dat vervolgens allen daarmede werden bestempeld, die ten koste van anderen zieh

ouderhoudengenotverschaften,bjons'
nclznimof klaploopers geheeten. Op dier- en plantkundig gebied noemt men parasieten zulke
dieren,welke op andere dieren leven,zooals

luoen (zie aldaar) enz.,ofzoodanige planten,
haarvereenigt,iszj 300Ned.elbreed.Nabj dikwjls sehimmels,die op levende dierltjke
Santa Fe ontvangt de Paranâ eene tweede en plantaardige stofen groejen.Men bestemgroote zjrivier,nameljk de Rio Salado.Van pelt ze ook we1 m et den naam van woekerhare vele merkwaardigerivieren noemenwj: planten. Vele van deze zjn rood, blaauw,
de Ri0 Verde, de Ri0 Pardo, de Anam- grjs of geel, slechts weinige bleekgroen.

stengels zjn bladerloos of van jrjze

blaadjes voorzien.en dikweTf hebben zp een
onaangenamen reuk.Op verschillende wjzen
zjn zj met de voedselgevende moederpl
ant
temperatuur.Voortsomvatzj een grootaan- verbonden.Somtjds isde woekerplaltonmidta1 eilanden, die zj in Jtmj en December, delljk methethoutigligchaam van de moebj klimmenden waterstand,we1eensverwoest derplant vereenigd,zooals bj de geslachten
om elders nieuwe te doen ontstaan. Debe- Hydnora en Scybalium. O0k ontstaater we1
langrjkste steden op haren oever zjn:C0r- eens een overgangsligchaam , hetwelk aan
riëntes, Santa Fé, Bajada delParanâ en beide planten toebehoort, zooals bj Helosis
Rosario, welke alle t0t Argentina behooren. en Langsdnrfla. Voorts merkt men op, dat
W egens de bevaarbaarheid van deze rivier en de woekerplant, zooals in het eerste geval,
van haretalrjkezjriviereniszjdeaangewc- in de m oederplant doordringt, maar daaren-

PARASIETEN.

528

boven wortels m et ztligmonden uitzendt.Dit waarop bremraapsoorten gevonden worden5

geschiedtbjdeOrobancheae(Bremraapfamilie). de meeste zjn peuldragers (Leguminosae).
Deze ontkiemen onder den grond en zenden Eindeljk komt het 00k we1 voor, dat de
een langen draad uit,waarmede zj zich hier parasiet zich zeltbtandig ontwikkelten eerst
ot'daar aan een wortelvastzuigen.De wortel daarna zich met ztligtepels m'tn den stam van
der bremraap verwoest het weefselder voe- andere gewassen vasthecht, zooals men 0pdiugsplant,
merkt bj de
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der voedingsplant week maakt.T0t de merk-
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eerst glad zjn en vervolgens ruw worden.
Zjverlengen zich en dringen alsvaatbundels
in den stengel dermoederplant.De zuigtepels
scheiden daarbj een sap af,dathetweefsel
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Fig.4.

waardige woekerplanten behoort 00k het ge-

slacht Thesium, dat men bj onderscheidene
grassoorten aantrett.W j geven hierin ;g.1
de afbeelding van Pltdèaearlvkodl (de vertaktebremraap);men zietin aeenevrje,in
b eene vastgehechte kiem ,beide 60-maa1 vergroot,in c 3jonge kiemylanten?van welke
dieterlinkerhand reedsklembultjesvertoont,

Fig.3.

16-m aalvergrootjin d eenekiemplant)4-m aal
en in enog eene,14-maa1vergroot,- in fg.

men beider grenzen niet kan onderscheiden.
Men kent 120 plantensoorten uit 21 iàmiliön,

HjdnoraJfrïclzll,beideinnatuurljkegrootte.

2
Thesium l/erzle#1zzzin natuurljke grootte,
in fg.3 Balanapkora tlïoïcl,en in :g.4
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Iq hetdierenrjk heeftmen desgeljkseene desert; or recolledions ofthe Rhine and the

menlgte parasieten ofwoekerdieren.Sommige
leven op de oppervlakte van het ligchaam
van andere dieren, zooals de luizen,andere
daarbinnen, zooals de ingewandswormen.

Sommigezjngeheelhun leven,andereslechts
een zekertjdperk aan hetligchaam van een
ander dier verbonden.Sommige woekerdieren
hebben kaauwwerktuigen en kunnen knagen

en bjten,- andere hebben zuigtoestellen,

Chartreuse (1838,2 dlnl'',- r'
rhe city of
(1837)'',- en r'
rhebeautiesoftheBosphorus
(1838;2dedruk,1861)'',benevens:sr
l'heHungarian castell(1842,2 dln)'',- rluouisXIV
and the court of France in the seventeenth
century (1847, 3 dln; 3de drukj 1849)'' -en rconfessions ofa pretty w oman (1846,3
dln; 2de druk,1860)''.
the Sultan and domestic manners oftheTtlres

om zich methet bloed enz.van andere dieren
Pardoens. De masten der zeeschepen
te voeden. Sommige boren gaten en gangen Tvorden verlengd door de stengen.T0t steun
in verschillende ligchaamsdeelen, - andere van deze heeftmen aan de zjden hetwant,
wonen in denatuurljkeholten.Sommigever- naar voren de stagen en zjdelings achteroorzakengrootnadeelen somtjdsdendood,- waarts de pardoens? doorgaans 2 aan elke

andere brengen weinig ofgeeneschade.Erzjn zjde. Zj bestaan ult zwaar touwwerk,dat
woekerdieren,welke op slechtséénediersoort geljk is aan het onderwani der masten,
leven,- en 00k andere,die bj onderschei- doch 1/4deminderdik.Zj zjnovergelegdmet
dene soorten van dieren voorkomen.Bj den een o0g over den t0p der steng en komen
mensch heeftmen althansveertig soorten van aehter het laatste hoofd over van het onderw oekerdieren.
wand in de rust,T:aar zj worden aangezet.
Pardessus (Jean Marie),een verdienste- De bram-en bovenbrampardoens liggen over
ljk Fransch regtsgeleerde,geboren teBlois de toppen dergeljknamigestengen enkomen
den llden Augustus1772,werd in 1795 advo- achter de stengepardoensin de rust. Tevoren
caat,in 1805 maire te Blois,in 1807 lid van had men 00k slingerpardoens,die alleen aan

het W etgevend Ligchaam ,en in 1810 h004leeraar in hethandelsregt aan de universitelt
te Parjs.Na de Restauratiewashj lid van
de Kamer van Afgevaardigden (1815- 1816
en 1824-1827) en in 1820raadsheerin het
H0f van Cassatie.Na de Julj-omwenteling
legde hj die betrekkingen neder en wjdde
zjne werkzaamheid vooralaan het plournal

de loefzjde werden vastgezet,alsmedeschuifpardoens, waarvan het boveneinde langs de
stengen verschuifbaar was;doch beidesoorten
komen zelden meer vool-.

Pardon,een Fransch woord,datvergif-

fezli: beteekent,wordtin den00rl0ggebezigd
van het ljfsbehoud,datde overwinnaarden

overwonnene kan toekennen, wanneer deze
des savants'' en aan de uitgave van de C01- zich op genade en ongenade overgeeft.Pardon
lection des ordonnances des rois da France'', te vragen vôördatal
lemiddelenvantegenweer

waarmede hj belast was doorde Académie
des Inscriptions. Hj overleed te Pimpeneau
bj Blois den 26sten Mei 1853.Van zjne
overige geschriften vermelden wj: rrraité
desservitudes(1806 en laterl''
,- gcours de
droit commercial (1813- 1817, 4 dln; 6de
druk,1857)'',--- 0n pcollection de lois maritimes antériepres au XVIII siécle (18281845! 6 dlnl'', - benevens eene nieuwe be-

we
rklnyvan derDiplomata,chartae,epistolae,
legesallaqueinstrum enta ad resgallo-francicas
syectantia (1843- 1849,d1n 1 en2)'',eneene

zjn ultgeput,wordt in strjd geachtmetde
militaire eer. In minder beschaafde tjden

vond men in den 0orlog troepen,diezich met
een eed verbonden hadden,om geen pardon
te geven ofte ontvangen,- eene barbaarschheid)die metden naam van heldenmoedwerd
bestempeld.
Pardubitz, de hoofdstad van een B0heemsch district,datop 143/4de o geogr.mjl
bjna 75000 inwoners telt, ligt aan de Elbe
en aan den m ond der Chrudimka) alsmede
aan den sgoorweg van W eenen naar Praag,
hieraanslultend aan de ljnen Reichenbergen
Deutsch-Brod.Menheefterhetdistrictsbestuur,
een militair kommando,eene hoogereburqerschool en andere inrigtingen van onderwjs,
onderscheidene kerken,een 0ud kasteel,vele
fabrieken1.en ruim 8000 inwoners.
Paré (Ambroise), een uitstekend Fransch

ultgave van de rtzoi Salique (1843)'', met
ophelderingen.Eindeljkleverdehjeeneuitgave
der geschriften van d'Aguesseaw (1818- 1820,
16 dln).
Pardoe (Ju1ia),eene verdiensteljke Engelsche schrjfster,geboren in1812teBeverley
in Yorkshire,w asde dochtervan een Britsch
majoor en gafreedsin 1824 een bundelge- heelkundiye,geboren in1517teBourgHersent
dichten uitonder den titel:r'
rhe nun''.Nadat bjLavallnhetdepartementMaine,studeerde
zj de Jaren 1826 en 1827 in Portugalhad 3 jaar onder de leiding van debarbiers.chidoorgebragt,schreefzj:r'
rraitsandtraditions rurgiens aan het Ilôtel-Dieu te Parjs,nam
ofPortugal(1829)''
,vergezelde in 1835 haar als oë cier van gezondheid in 1536 deelaan
vadern@arhetzuiden van Frankrjk en naar den veldtogtin Italië,w erd in 1545 eenleerTurkp
--e1 in 1839 en 1840 naarHongarjeen li
ng van den ontleedkundiye Jaeqttes.
ll?
zùoi,
s,
Oostenrjk,en overleedteLondenin December in 1552 ljfàrts van Hendrtk 11 en latervan
1862.Behalve onderscheidene historische n0- .& Jz2d IIt Karel IX en Hendrik I11, zag
vellen,zooals:rspeculation (1831,2d1n)',- zich in 1554 benoemd t0t lid van hct collège

5The Mardyns and the Daventrys (1835)'',en r'l'
he romance ofthe Harem (1839,3dln;
Qdedruk,1857)'',leverde zjeengrootaantal
reisbeschrjvingen,zooals; pThe river andthe
XI.

de St.Cômeen overleed teParjsdenzosten
December 1590.Hj heefteen nieuw tjdperk

doen aanbreken op hetgebied der heelktmde

door zjne behandeling dergeschotenewonden
31
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en doorzjnewjzevanamputatie.Zjnewerken zjn in 1840- 1841 in 3 deelen op nieuw
in hetlichtqegeven.Debel
angrjkstedaarvan,
getiteld: Clnq livres de chirurgie,,,ztjn jn
over
gebr
agt
.
hetLatjn enz.
P areau.Onderdezen naam vermeldenwj:
Jean A'
eld

DInitiainstitutionischristianaemoralis(1842)*'
en ,zjne pHermeneuti
ca codicis sacri(1845)''
leverdehj een aantalbelangrjkeopstellen in
hettjdsehrift:pW aarheid en Liefde''.
Parelhoenders (Numida) is de naam

van eenvogelengeslacht,hetwelk t0tdefamilie
een uitstekend beoefe- der faisanten en t0tde orde der Hoenderach-

naar der oostersche talen.Hj werd geboren tigen (Gallinae) behoort.Zj zjn z00 groot
te Amsterdam den l3den Mei1761,stadeerde

a1s gewonehoenders,hebben eenlangen)zeer

a
ldur en latern0g teLeiden,werd vervol- dunnen hals,een gewelfden rug,een hangengens W aalsch predlkant en hoogleeraar in de den staart, ongespoorde pooten, eene onaanOostersche talen te Deventer (1789), toen genamestem en zwarteofgrjzevederen met
W aalschpredikantteMiddelburg(1797),daarna wittevlekjes.Zj leven in Afrikainhetwild.
weder hoogleeraar te Deventer(1799),later In onslandisde poelepetaat(poule pintade,
te Harderwjk (1804- 1810) en eindeljk te NumidameleagrisL.)hetmeestbekend.Deze
Utrecht (1812),waar hj den lsten Februarj vogel heeft eene donker blaauwe kleur met
1833 overleed.Behalve aeadémische redevoe- witte spiltkels, op den kop een rooden kam ,
ringen schreefhj:p'
rhreniJeremiae,philolo- eene roode 1e1 aan de keel en lichtblaauwe
gice et critice illustrati (1790)''
, - rcom- wangen.M en heeft o0k eene gekuifde soort

mentatio lobaea (1807)'',- .pDisputatio de
mythicacodicissacriinterpretatione(18Q4)'',nInstitutio interpretis V.T.(1822)'', en
AntiquitatesHebraicae(1817 en laterl''.
Anton Sàlri Pareaw, den jongsten zoon
van den voorgaande. Hj werd geboren te
Harderwjk den zosten Julj 1805,bezochtde
Latjnsche Schoolen daarna deacadémiete
Utrecht, zag a1s student zjn proefxhritt:

Grammatische en kritische verklaring van
Davids klaagzang op Saulen Jûnathan enz''
met goud bekroond, schreef een speeimen,
getiteld:pcoraniplacita de moribus regundis

etc-'', nam in 1830 als vrjwilligJagerdeel
M n den Tiendaagschen Veldtogt,werd in 1833

proponent,
voorts achtervolgens predikant te
Zuilen,Monnikendam en Assen,gaf
een w erk in het
licht. getiteld:
De oude Kerk

uitSennaar(N.cristataPall.
)metzeerfraaje
donkerblaauwe vederen.

@*
Parelm oervlinders ZPn
dagkapellen
(Papiliones), waartoe in ons Vaderland behooren: de gevlamdeparelmoe
rvlinder(Papilio

Paphia)m et getande,rosgele,zw artgevlekte
: (P.
vleuqels,- de groote'œrdlzaodrrlïs#er.
Aglala)metokergele,zwartgevlekte,getande
vleugels,

en de kleine parelmoernlinder

(P.Lathonia) met ;jn getande! oranjegele,
zwartgevlektevleuqels.Dewjf
lesdereerste
soort leggen hare ejeren op brandnetels en
diederlaatste op dedriekletlrigeviooltles.
Parenchym vormthetvoornaamsteweefsel van alle planten en plantendeelen;daaruit

bestaatbj sommi%

ge w ieren,zwam m en en korstmossen de geheele
plant. D e cellen,
waaruithetis zamengesteld,parenchymcellen ge-

..
=.

t'fe

qN/ *
/
1

te Assen (1850)''1
schreef in 1849:
rEen w oord en
bede omtrent de
fomulieren van
eenigheid derHervormde Kerk'' en
in 1855: pover
den D00p'' en
overleed den sden
November 1859.
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verschillend in
bouw en verrigting. Men onderscheidt hetparenehym dientengevolge in S nwan-

dk ,dikwandi
g en
beeni.q pt
zzenc/ztlz
l.

Met betrekklng
totden inhoudder
cellen kan hetgaLodewnk GerY A Pareau, een
renchym sapp%.q,
Parelhoen (Numidiameleagris).
broeder Van den
vleezig en droog
vônrgmqndeeneen verdiensteljkNederlandsch wezen,en ten opzigtevandenvorm heeftmen
godgeleerde.Hj werd geboren te Deventer rondaati
q,Aoehg, langu
qentrekt 8pozsvoomi.q,
den loden Augustus 1800,studeerdeteUtrecht fl-/àlrog-z.
gen draadvormkqAre/c#,
'
y-.Aanvanin degodgeleerdheid,beantwoordde metgoed keljk heeft in de parenchyncellen eene aangevolg Mieer dan ééne aeadémische P'@
P*S- merkeljkestofwisselingplaats,daarzjmedevraagj prom oveerde in 1820 en zag zich werken totom zetting van de doordeplantopop denzelfden dag eerBhalve benoem d tot genomene stolen.De cellen vanhetzelfdedeel
>

- ,

N-

.

-

doctnr in de letteren.Hj wasachtervolgens bezittengewoonljkhetzelfdevarmogen,zoodat

predikantte Nederlangbroek en te Voorburg, dezelfde stofdaarin voorkomt in aanzienljke
en werd in 1831 hoogleeraar te Groningen, hoeveelheid,bjv.zetmeel in het parenchym
waar hj den 25sten October 1866 overleed. der aardappelen1vette olie in dat der zaadBehalveeenigeLatjnBcheredevoeringen,zjne lobben van hetkoolzaad enz.
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Parenthese (inlassching) noemt men in met zwak alkalisch water gewasschen. De
een volzin een gedeelte,datnietonmiddelljk aldus verkregene geconcentreerde geurstofen
t0t den zamenbang behoort en om die reden

onderscheiden zich dooreeneongemeenefrisch-

tusschen2haakjesofstreeplesgeplaatstwordt. heid en zuiverheid
Van zoodanigehaakjeswordtvooral00k ge- De vaste vetten, m et plantengeur verzabruik gemaakt in de algebra,om aan te dui- digd, dragen den naam van pomaden. Deze
den,welke grootheden bj elkanderbehooren worden onderherhaald olnschudden gedurende

endusa1sééngeheelmoetenbehandeldworden. 24 uur met wjngeest behandeld en leveren
op die wjzedeextracten,terwjlde gewasParforce-pagt,zieJayt.
Parfum erle is de naam van een tak van schene pomade achterbljft.Dezelu tstekan
suitgetrokken w orden,om eenegoednjverheid,dieeenaantalwelriekendepraeya- nogmaal
raten levert. Men bezigt hiertoe natuurljke koope geurstofte leveren,ofmen kan ze t0t
of kunstmatig bereide zelfstandigheden, die haarpomade gebrtliken. De alkohol heefl
een aangenamen geur geven,alsmede onder- echter bj dezebewerking 00k eenig vet0pscheidene stofen,waarmedemen die zelfstan- genomen, dat allengs ranzig wordt en aan
digheden verbindt,zooals vetten (totpoma- het extract een onaangenamen geur bezorgt.
den), spiritus (tot tincttlren,cssencen,reuk- Men koelthem derhalve doormiddelVaneene
wateren),oliën (tothaarolie),azjn,zeepenz. jsmachine zeer sterk afen ontdoethem van
De natuurljke,geurmiddelen zjn op weinige hetvet,hetwelk bjdezekoudezichafscheidt.
nitzonderingen na,zooalsmuskus,amberenz., Bezigtmen btjhetuittrekken oljvenolie!dan
uit het plantenrjk afkomstig en meest alle verkrjçt men deAilestzz
3fiçf
xd.
ç.Aethérlsche
aethérische oliën, hoeweldaaronder 0ok bal- oliën,ln alkoholopgelost,geven de essencen
semsyharsen,aromatischezurenenz.voorkomen. (esprits),en doordevermengingvan verschilDaarenboven bezigtmen azjnzuur,vruchten- lende extracten of essencen bekomt lnen de
aether, chloroforme en ammoniak, om den bonquets(ieurs),waaringewoonljkgeeneenkele
geur te versterken.De aethérische oliën wor- afzonderljke geur de overhand heeft. De
den uit de planten door destillatie afgeschei- extracten overtreffen de essencen in ûjnheid
den,maaromdatdefl
jnegeurendaarbjvoor van getlr en leveren om die reden 00k qiner
een groot deel verloren gaan,poogtmen de bouquets.In Frankrjk gebrtliktmen meestal
oliën 00k we1regtstreeks met hetvette ver- wjnspiritus, in Engeland korenbrandewjn,
binden. Deze industrie bloeit vooral in het en in Olzs land en Duitschland aardappelspizuiden van Frankrjk, waar een overvloed rittls. De eigenaardige foesel-oliën wjzigen
van geurigeplanten gevondellwordt.Terwjl echter niet weinig de fl
jne geuren,zoodat
men in Duitschland nietveelandersdaneau de
Cologney in Engeland slechts essbouqueten

onderscheidene parfllmerieën alleen met bepaalde soorten van spiritus bereid kunnen

sprinyowersen in hetOostenenkelrozenolie
bereidt: vervaardigen de Franschen uit, betrekkeljk weinig aethérischeoliën een groot
Mntalqeurigezelfstandigheden,welkezjmet
vetjsplritus,azjn,zeep en allerleipoeders

worden.De vetten moetenbj eenelagetem-

verbinden.Volgens de infusiemethode worden
de bloemen met warme vette olie ot'metvet
van 65OC.begoten en na verloop van eenige
uren door versche vervangen,totdat hetvet
met de geurgevende stoFen verzadigdis.Daart0e worden voor 1 Ned.pond vetvaak 6Ned.
pond bloemen vereischt. Volgens eene andere

peratuuruitgesmolten en zorgvuldig gezuiverd

worden.Men smelt hetvetonderbjvoeging

van eenig aluin en keukenzotlt,giet hetzuiver af en wascht hetna de afkoeling onder

gcstadig wrjven op een hellenden steen,
die gestadig besproeid wordt dool*een waterstraal,totdatalhet zouten eiwit er uitver-

wjderd is,ofmen konkthetzuiverevet0mstreeks een uur lang m et rozenwater en benzoëhars en laathet daarna afkoelen.
Reukpoeders,die goedkooperen duurzamer

methode (enieurage)verkrjgtmendewelrie- zjn dan vloeibareparfumerieën,bereidtmen
kende stofdoor eene koude laag vet op eene uitfijn gewreven plantendeelen,muskus enz.
glazen plaat te leggen,haarm et bloem en te Reukdoos
jes bevatten mengsels van muskus,
bedekken en daarna op horden te plaatseny am ber, vanille en rozenalie, m et Arabische

welke men tot kolommen opstapelt, terwjl gom toteen deeg gekneed,en dereuk:eschjes
de verwelkende bloemendageljksdoorfrissche ztjn gevuldmetazj'nzureofammoniakhoudende

v
ervançen worden.Na verloop van 25 of30 geuren.Reukwateren worden op zeerverschildagen ls hetvetmet den geurverzadigd.Pivel
lende wjzen bereid.1:1
*zjn meer dan 100

bekortte ze t0t 2 etmaal door het vet in voorscllriften tot vervaarf
liging van eall de
dtlnne draden te verdeelen 011op ramen van Cologne; intusschen is die van Jean'.
Vt
49
*iJ
tralieweefsel te leggen. Deze ramen worden Farinq te Keulen nog nietovertroffen.>Ve1dan in digte kasten geschoven,waardoormen riekende zelfstandigheden heeft men l'peds in
een zwakken ltlchtstroom laat gaan.Volgens overouden tt
jd gobezigdqmen huldigde leveneeneanderehandelwjzelaatmendebloemen den en dooden met wierook ,getlrlge zalven
uittrekken in aether,zwavelkoolstof ot'c1l10- en oliën,enbesproeidebjgodsdienstigeplegroforme en destilleert de met getlr bezwan- tigheden het voll
t met geurig water ofvergerde vloeistof bj een lagen warmtegraad, brandd6 balsems en harsen tereere dergoden.

zoodat de welriekende stot'achterbljft.Deze
wordtdanin een waterbadverwal'
md,terwjl
een luehtstroom de laatste spoxen van het
oplossend vochtdoetverdwjnen,en eindeljk

Deze gewoonte bestond reeds bj de ollde

Egyptenaren. M ozes gaf daaromtrent vaste
wetten,en in de R.Katholiekekerken w ordt

n0g altjd het wierookvat gezwaaid.Later,
34*
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maarn0g vôörden tjd van Constantl
jn,kwa- heFen zich onderscheidene kleine eilanden,

men de parfumerieën algemeen in gebruik, en de daartusschen gelegene openingen noemt
enkelwegens haren aangenamen geur.ln die men Bocas de Draqos. Hi
erdoorisde Golfo
dagen dreef Perzië een uitgebreiden handel de Paria ofGolfo Trlste metden Atlantischen
oc
e
a
a
n
v
e
r
b
o
n
de
n.
I
n
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r
i
a
neemthetschilmetbalsems,myrrheen specerjen.DeAtheners bezigden voor ieder ligchaamsdeeleene derachtige Kustgebergte van Venezuëla een

afzonderljk
'e geurstof, en de weelde in dit
opzigt nam zO0 toej dat daartegen wetten
werden uitgevaardigd. Eene dergeljke wet
werd 00k te Rome gegeven onder het consulaat van Iuidni'
us & J.
s.
s'
?
z,
:.In lateren tjd
evenwelwerden aan parfum erieën verbazende
Bommen besteed,totdat bj den valvan het
Romeinscbe Rjk hetbezigen van welriekende
zelfstandigheden allengs ophield. Eerst vele
eeuwen later kwamen zj wederin gebruik,
vooralonder de regéring van Lodewi;k XTL
Geljk te voren iederridderde kleuren zjner
dame droeg, z00 voorzag zich in die dagen
ieder heer van het parfum ,dat zjne dame

einde, er voortloopende t0taan de sjits.Op
het schiereiland verbouwt men koël,cacao
e11 andere keerkringsgewassen,en aan zjne
zuidkustverlleftzich de stad Guïria.
Pariah,eigenljkparailan,zjnliedender

daaxzjnietalleendoordeaanzienljken,maar
00k door de geringere volksklassen gekocht
worden.Nadere bj'zonderheden omtrentdat
onderwerp vindt men in rDie Parfumeriefabrikation (1876)': van Ankinson en in Des
odetlrs?des parfums etc.(1877,2de drukl''

r0u de), een Fransch staatsman,geboren te

laagstekastein Indiè ofelgenljk lieden,die
van allekasten uitgesloten zjn.Vôördentjd
derEngelseheheerschappjmoesten zjslavenarbeid verrigten, doch thans zjn zj vrje
handwerkslieden,diezichopvelerleibedrjven
toeleggen. De Portugézen merkten op, dat

aan de kust van Madras die naam gegeven

werd aan dezulken,die menvooronreln hield,

en ten onregte gaven zj dien aanhetgeheele

het aangenaamst vond.In onze dagen ishet Rkk.
debiet van parfumerieën grooter dan ooit,
Parieu (Marie Louis Pierre Felix Esqui-

Aurillac den 13den April1815,werd in 1841
advocaat in het H0f van Appél te Riom en
in 1848 lid der Nationale Vergadering,waar

hj t0t de gematigde republikeinen behoorde

en den 5den October te vergeefs verlangde,
datde president door de Vergadering z0u geParga, eene versterkte stad in hetTurk- kozen worden. ln hetW etgevend Ligchaam
sche e'
Jalect Janina aan de Adriatische Zee, schaardehj zichbjdepartjderorde,envan1
in eene bekoorljke land8treek, heeft eene November 1849 t0t13Februari1851bekleedde
dtadél op eene rots in zee en eene in 1572 hj debetrekking van ministervan Onderwjs.
doo1, de Venetianen gebollwde kade, doch Hj boog zich daarbj voordenreactionairen
telt tegenwoordig slechts 1500 inwoners.De invloed van de geesteljkheid.Na deflstaatsoude stad, Palaeoparga geheeten,1ag in het streek benoemde Lodewj;k F'
lzoleol hem t0t
westen van de hedendaagsche op de plaats lid derConsultatieve Commissie,- den 18den
van P%esse.

van het voormalige Torone. Bj den inval December werd hj voorzitter van de Com-

der Turken in Europa vestigden zich de in- missie van Bnitenlandsche Zaken,Justitie en
w oners in de thans bestaande stad en hand- Onderwjs,en in 1852 lid van den staatsraad.
haafden er eeuwen lang hunne Onafhankeljk- In ditJigehaam bekleeddehjin 1855 en1856
heid. In 1401 begaven zj zich onder de be- de betrekking van vice-president en toonde
schermheerschappj van Venetië en bleven tot zich allengseenvoorstandervanabsolutistische
aan den ondergang van deze republiek m et beginselen.In 1870 werd hj presidentvanden

haarverbonden (1797),d0c.
l1Ontvingen daarna staatsraad,en in 1876senatgr.HjheeftvooreeneFxansche bezetting.A lL-paql'a vanJanina treffeljkegeschriftengeleverd,zooals:pEtudes
w enschte haar te veroveren,p aar de Pargio- historiques etcritiques sur les actionspossesten wisten zjne aanvallen af te slaan en soires (1856)'',- pllistoire des impôts géné-

verlangden toegevoegd te worden aan de Re- raux surla qropriétéet1e revenu(1856)'
'1publiek der Ionische Eilanden.De Engelschen KTraité des lmpôts en France età l'
étranger

voorzagen haar daarop van krjgsvolk,doch (1862- 1864, 5 d1n; 2de drukj 1866- 1867,
4 d1n)''- rprincipesde la sdencepolitique
(1870à2dedruk)1875)'',- en rEssai@urla
gricole du départementdu Cantal
Ali-pasja. Daarûp vertrokken de inwoners statistlque a'
meest allen naar de lonische eilanden,z00- (4dedrak,1875)'.
dat het bevolkingscjfer eerlang daalde tot
Pamls,de hoofdstad van Frankrjkjmaar
sedert Maart 1871 niet langer de oëciéle
bovenglnoemdbedrag.
Pan ,in het Italiaansch alplrb(geljk) zetelderRegéringenderVertegenwoordiging,
noemtmen zoodanigen stand der staatsschuld- isna Londen de volkrjkstestadvan Europa.
brieven, waarbj de koers geljk is aan de Zj strekt zich uit aan debeideoeversvan
nominale w aarde.
de Seinetusschen2heuvelketens,nameljkde
Paria, een sc.
hiereiland op de kustvan hoogten van Belleville, Chaum ont en M ontVenezuëla, strekt zich uit tot digt bj de martre aan de eene, en die van M eudon en
vervulden den wensch deringezetenen nieten
bragten zelfs de Btad in 1819 in de magtvan

noordwestpuntvan heteiland Trinidad,waar- Bellevue (met den Mont-valérien, 136 Ned.

mede het in vroegeren tjd verbonden was. el hoog) aan de andere zjde.ln de Seine
De geweldige watermassa's van de Orinoeo liggen er 2 eilanden,nameljk I1ç St.Louis

hebben ze echter gescheiden. Tusschen de en de Citê. De stad ligt op 12020'0.L.van
spits van Paria cn het eilan; Trinidad ver- Greenwich en 48050'N.B.,40 Ned.elboven
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de oppervlakte der zee,in een zachtklimaat ting van uitgaven over1877bedroeg271345210
met eene gemiddelde warmte in den winter francs.Zj telt 340896 kiezersen levertmet
van 30,3 C., in den zomer van 18OC.en in de voorsteden St.Denis en Sceauxjaarljks

hetJaarvan 100,74C.Zjisdehoofdstad van ongeveer14000 man aan hetleger.Van de2
het Seine-departement en beslaat eene opper- millioen inwoners ontvangen rulm 20000manvlaktevan 7802 Ned.bunders(waaronder714 nen en meer dan 35000 vrouwen bedeeling
Ned.bunders voor de rivier).Hetaalltalin- uit de kassen der weldadigheid,die in 1876
woner
be
dr
er in het voorgaande Jaar bjna 29 millioen francsmoesten uitgeven.
(1877)s19
26
7oe
48g.Er
hadden in datJaar54353
Parjs is, zooalswj reedszeiden,nietde
sterfgevallen,48088 huweljken en 58472 ge- oëciéle zetel van het hoflfd van den Staat,

boorten plaats. De Seine stroomter meteen
S-vormige kronkeling doorheen; haar regter
oever telt iets grooter bevolking dan haar
linker oever. De geheele stad issedert 1840
omringd door een vestingmtlur ter lengte van
33030 Ned. el, met eene hoogte van 10 en
eene gemiddelde dikte van 3,5 Ned.el;daar-

maar men heefter niettemin de bureaux van
het centraalbestuur.De Presidentder Repu-

bliek houdt zjn verbljfin hetgebouw der
yrefectuurteVersailles?maarvertoeftmeestal
ln het Palais de l'Ellsée te Parjs.Voorts
heeft men er de prefeduur van het Seinedepartement, de prefectuur van Policie,den

l
anysloopteen militaire weg terbreedtevan Staatsraad, het Hoogqeregtshof, de Reken7 Ned. el, een aarden wal ter dikte van 5 kamer, de Universitelt, het Instituut, het
Ned.el,eene grachtter breedte van 15 Ned. bewind va'n het Legioen van Eer,den geneelen een glacis.In dien m uur vindtm en 55 ralen stafvan hetleger!hetCollègedeFrancey
poorten, 9 openingen voor spoorwegen en 2 deNormaalstt
hool,dePolytechnischeSchool,de
passages voor kanalen (die van St.Louisen PharmaceutischeSchool,de8cho0lvoorOosterdel'ourcq).Buiten dien muurvormen 16ge- schetalen,deEcoledesBeauxArts?hetConserdetacheerde forten een tweeden kring van vatoire,hetmuséum voornatuurljkehistoriej

versterking.Eindeljk heeftmen vsôrkorten destaatsdrukkerj,het bureaudes longitudes,
tjd eenderdenkringvangedetacheerdeforten eenaartsbisschoppeljk paleis,consistoriënvan
aangelegd ter beveiliging van het da1 der verschillende kerkgenootschappen,'en onderscheidene regtbanken. De stad is vooral
S
einte
.ks
Men
eeft te Pa
rjnen.
s450
00me
huri
zenen
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80h
openbare
plel
De
kwaar
- ruim voorzien van merkwaardigeboekerjen,
digste vandezezjn:dePlacedelaConcorde, zooals:de BibliothèqtleNationalemet1700000
met de obelisk van Luxor en 2 prachtige deelen,80000 handschriften, 1 millioen grafonteinenj - de Place du Caroussel,- de vures en kaarten en 120000 medailles,- de
Place Vendôme,met dezuilvandiennaam ,- Bibliothèque-Mazarin met 200000 deelen en
de Place du Palais.Royal, - de Place des 4000 handschriften, - de Bibliothèque de
Victoires, met het sfandbeeld van Lodewj;k l'Arsenal met 200000 deelen en 8000 handXJF,- dePlaceduChatelet,- de Place de schriften,- de Bibliothèque Ste Généviève
l'Hôtel te Ville, - de Place Royale, en met 160000 deelen en 35000 handschriften,de Place de la Bastille.Nietm inder dan 27 de Bibliothôque de laSorbonnemet80000deet80000deebr
ugren, meest prachtige bouwgewrochten, len,- deBibliothèque-Bourbonme
verblnden de beide oevers der rlvier,- en len:- en de Bibliothèque de l'
école de mésommige daarvan,zooals de Jena-,de Alma- declne met35000 deelen.

en de Invalidenbrug, zjn met standbeelden

Het bljft nog steeds de vraag. of Parjs

en beeldhouwwerk versierd. De merkwaar- den eernaam verdientvan hoofdstadArwereld.
digste dier bruggen is echter de Pont Neuf, Immers in aantalinwoners moet zj ondertusschen 1578 en 1604 gebouwd;zj rtlstop doen voor Londen,in geschiedkundige merk12 bogen,is 229 Ned.el lang en 23 Ned.el w aardigheid voor Rome, in natuurschoon
breed, en versierd met het ruiterstandbeeld voor Napels, Lissabon en Stokholm ,in ver-

van Hendrik IV.Denoordeljkehelftderstad scheidenheid van volkeren en rassen moetzj
kan men beschouwen alsverdeeld in 3 waai- de vlag strjken voor Constantinopel,W eenen
Jervormiguitgebreide,concentrischestukken; en New-York en in geleerdheid voor meer
het eerste wordtomsloten door de oudebou- dan ééne Duitsche académiestad. Toch heeft
levards,loopendevan de Place delaConcorde Parjsmeeraantrekkeljkheiddan eenige stad
naar het Bastilleplein,- hettweede doorde
btlitenste boulevards en het derde door den

in de geheele wereld. Im mers de hoofdstad

van Frankrjk is de zeteleener eeuwenoude
vestingmuur. De zuideljke helft daarentegen beschaving,hethartvan eene rjk-beschaafde

vormt één geheel, van nieuwe bot
llevards natie,welkezichdoorongemeenenkunstsmaak
doprsneden. De middelpunten van verkeer, en door een krachtigstrevennaaxvooruitgangj
de groote winkels, koëjhuizen,restaurants vooral op staatkundig gebiedj onderscheidt.
en schouwburgen, de beurs,het postkantoor Daarenboven i
s geene enkele stad z00 goed
en de bank!benevens de kunstverzamelingen ingerigt als Parjs om vreemdelingen te ontbevinden zlch hoofdzakeljk op den regter vangen en in degenoegens des levenste doen
oever der Soine,doch degedenkteekenen van deelen, terwjl steeds Rjks- en stadsbestuur
Onde bouwkunst, het paleis van Justitie,de zich bejverdhebbentom destadteverfraajen
prefectuur der Politie, de inrigtingen van en met de kostbaarste schatten van kunsten

Onderwjs, de munt,de sterrewacht en het wetenschap te verrjken.Van alle grootesteden van Europa is Parjs de gezondste; de
stad isverdeeldin 20 wjken,enharebegroo- inrigtingen voor verpleging: voor bezorging

hôtel der Invaliden op den linker oever.D e
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van licht,lucht en water,vûol-het verkeex, enz.Het bezit eene uitmuntende verzameling

v00< de zindeljkheid,in één woord vooral
debehoefteneenertlitgebreide bevolking,zjn
voortreleljk en zelfsgedurendedebelegerîng
van 19 September1870 tot29Januarj 1871

van schilderjen en beeldhouwwerken in k0Bteljke zalen. O0k het Paleis Bourbon,het
voormalig Parlementsgebouw nabj den Pont

de la Concorde,is zeer merkwaardig, vooral
proefhotldend bevonden. Daarenboven is de wegens deplafonds,doorDelaeroo geschilderdj
bevolking er digter dan ergensanders:men maar staat thans ledig. overschrjdt men
telter op de 1 Ned.mj123400 zielen.Ver- laatstgenoemde brug en slaat men linkq af

bazingwekkendzjnvooraldeHallesCentrales, den weg in naar de Champs Elisées,dan bein 12pavil
joensverdeeld,alsmededemarkten reikt men aldaar het Palaig de l'Elisée, de
in de verschillende wjken,dienende om de geliefkoosde verbljfplaats der BonaparteB
inwoners van de noodigevoedingsmiddelen te
voorzien, waartoe o0k de graanhal en de

en thans den zetel van den President der
Fransche Republiek.

Metbetrekking t0tdeqeloofsbeljdenisk0n
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men in 1872 de bevolklng van Parjs vertenissen van 1870 en 1871slechtsweinlg ver- deelen in 1760168 R. Katholieken, 19424
andel'd.De belegering en hetbombardemeat Gereformeerden (
Calvinisten), 12634 Lutherhebben nagenoeg geene sporen achtergelaten, schen,9615 andere Protestanten,23434 Israëwjnhalbehooren.

en de verwoestingen,door de Commtlne ver- lieten en 1572MohammedanenenBoeddaïsten,

oorzaakt,zullen weldl'
a reheelhersteld zjn. terwjl 13905 verklaarden t0t geen kerkge-

Die verwoestingen waren lntusschen geenszins nootschap te behooren en 11041 t0tzoodanige
gering.Zj strekten zich in de eersteplaats secten, welke minder bekend waren. De R.
uit t0t Let met hetLouvre verbonden paleis Katholieken hebben er 69 kerken met een
der Tuilerieën,in 1564 op last van Catarina groot aantal kapellen,verbonden aanscholen ,
t
'
/di M ediei door Phjlibert .
I):!t
)r-6 gebouwd pensionaten, hospitalen, gevangenisBen cn
en gedt
lrende 3 eeuwen deverbljfplaatsder kloosters. Deze laatsten,ten getale van 227,

Vorsten van Frankrjk.HetPaleisRoyalen behooren aan 108 geesteljke orden (28 van
het Paleis van het Legioen van Eer,desge- monniken en 80 van nonnen).Twee Congreljksin den burgetoorloggeschonden,zjn ge- gatiën van vrouwen, die hetdogma der Onheel en al hersteld. Eerstgenoemde was te f'
eilbaarheid verwerpen, moeten t0t de Oudvoren del'esidentie van den hertogran Orleans Katholieken of liever t0t de JanseniBten ge(later koning Lodenqks .
PMI$
d) en daarna rekend wol'den.Hetaantalmonniken bedraagt
.p
van prins Napoleon en is thans toegew ezen er 1233, natutlrljk buitep de geheime leden
aan den Staatsraad ellaan hetHooggeregts- van de Orde der Jezuïeten, en hetaantal
hof.Degrnotedaarbjgevoegde vierhoek met nonnen 4712.Aan hethoofd van den Clerus,

zjne zullengangen en kostbare winkels,met uit 1193 geesteljken bestaande, bevindt er
zjnestandbeelden en fonteinenwasongedeerd zich de aartsbisschop,thanscârdinaal Guibent.
gebleven.Hetgebouw van het ministérie van Vele aartsbisschoppen zjn in korten tjd geFinanciën in de Rue deRivoliisafgebroken, snet
lveld,nameljk Afg'ein 1848 op debarrihet gebot
lw van dén staatsraad op de Qual cades,waar hj vrede wilde stichten,Slbowr
d'Orsay ligt n0g steeds in puiny doch het in 1857 door sltlipmoord in de kerk van St.
Hhtel de Ville, in Mei 1871 eene prooi der Etienne du Mont, en Darboy in Mei 1871

vlammen geworden,zalweldra inzjnevoormalige gedaante herrjzen.A1sdool'een won(
ler bleefhetLotlvremetzjneonwaardeerbare
kunstschattengespaard.Datyebouw,oorspronkeljlt n0g ouder dan deTulllerieën:is zjne
hedendaagsche gedaante verschtlldlgd aan

als gjselaar der Commune in degevangeniB
La Roqtlette.De groote maasa der bevolking

heeft er een afkeer van de geesteljkheid,
hoeweldebjstand van deze bj doop?huwe1jk en begrafenis bjna altjd wordtlngeroepen. De aanhangers der Grieksch Katholieke

eene reeks van ttldperken in de geschiedenis Kerk vereenigen er zich in de Russische
der bouwkunst? welke door het bewind van kerk (
faubourg St.Honoré), de Oostersche
FransTen Catarina(fe5M ediol,vanHendrikTF, R.Katholieken in de Armenische kerk (Rue
van Lodewz
jk XIII en XIV en van Napo- de Monsieur).De Protestanten hebben er47
leon III aangew ezen Avorden.Prachtig is de kerken, nameljk 26 van Calvinisten,11van

oosteltjke gevelvan hetLotlvre,zjn binnenplein, alsmede dereeksvan gaanderjen,die
het met de Tuilerieën verbinden.Op het binnenplein,door de Tuilerieën omsloten, zjn

Luthersel
hen,; van Anglicanen,2vanMethodisten en 1 van Doopsgezinden, - en de
Israëlieten 3 synagogen, waaronder zich 2

van 14,6 en ter breedte van 19,5 Ned.el,
eellvieyspannigenzegewagenmeteenvrouwenbeeld torschende. Een ander m erkwaardig
gebotlw is het Palais cltl Lllxenbourg, in
1615 door Jaeques Detvl?z.o,vtsd.
s begonnen en in

Abraham. onder de kerken verdient de oudeerwaardige hoofdkerk van Notre Dame in
de eerste plaatsvermelding.Haregrondslagen
werden in 1163 gelegd op de plek van 2
andere kerken,en hetkoorisin 1185voltooid.
Hetm iddenschip en devoorgeveldagteekenen

prachtige bevinden (in de Ruede la Victoire

2
tuinen aangelegd, en aldaar verheft zich en in de RuedesTournelles),en eentempel
de Arc de Trlomphe du Carroussel,terhoogte voor de Portugésche nakomelingen van

5 Jaar voltooid;hetligt op den zuideljken

oever der Seine en strekte t0tzetelaan Vor- uitde eerste helftder 13deeeuw,Ditsierljk

stelllke personen en staatkundige ligchamen, gebouw in spitsboogstjlopgetrokien,isin
bjv.aan den SenaatonderNapoleonIen 1II de 17dl en 18de eeuw op eene onhandige

PARIJS.

635

wjze verminkt, maar in onzen tjd door de Ecale des beaux-arts,- hetConservatoire
Lassws,Y ollet-Lek een Boeslillwaldinzjne de musique et de déclamation, - en het
oorspronkeljke zuiverheid hersteld.Hetis126 Conservatoire des arts et métiers;- voortB
Ned. el lang, 48 Ned. elbreed en 34 Ned. heeft men er onderscheidene scholen van midel hoog,en de beide onvoltooide torens ver- delbaar onderwjs,nameljk 6 lyc,
ées,3 c0lheFen zich ter hoogte van 71 Ned.el.Van lèges en onderscheidene bjzondere inrigtinbinnen is deze kerk verdeeld in 5 achepen gen, - en eindeljk 273 openbare en 1056
en 37 kapellen. Men teltdaarin 79 hoofdpi- bjzondere scholen van lager onderwjs,de
laren, 297 zuilen of ztliltjes en 113ramen. tezamen bezochtworden door157355kinderen.
ln deze kerk wordt eene menigte van reli- De kroon van alhetwetenschappeljk leven
quieën en kostbaarheden bewaard;men zieter en werken in Frankrjk vormt hetInstitut
die door Lodewùk de .
S'
eil#: tlit Palaestina de France, in 1795 door de Nationale C0nzjn medegebragt, alsmede het van moord- ventie gesticht.Hetig verdeeld in de Acadé-

dadige kogels doorboorde gewaad van den mie française,- de Académie desinscriptionB
aartsbisschop Darboy. Andere merkwaardige etbelleslettres,- deAcadémiedessdences,kerken zi
,l
n La Sainte Chapelle,een sierljk de Académie des beaux-arts,- en de Acagebouw uitde13deeeuw en in onzentjdop démie dessciences moraleeetpolitiques.Ieder
doelmatige wjze gerestaureerd, - de R9- van deze afdeelingen kiest hare leden en
maansche kerk van St. Germain des Prôs haren vasten secretaris. De meeste van deze
uit de llde en 12de eeuw metm uurschilde- afdeelingen zjn meer dan eene eeuw oud,
ringen van Hqpqolyte FJJz?#rJs, de lterl
t maar de Conventie heeft ze t0t een geheel
van St. Germaln l'Auxerrois uit de 13de vereenigd.De vermaardste afdeeling,in 1635
door Rinlteliew ten behoeve der Fransche t% 1
eeuw , - die van St. Etienne dt
l Mont,
die van Saint Sulpice,- die van Ste Gêné- in het leven geroepen,is de Académie franviève (het Pantheoil), met de graven van çaise;zjteltslechts40 leden,dqberoemdste
beroemde mannen,- de prachtige kerk va'
n dichters, schrjvers en redenaars des volks.
Ste Madelaine, door 37 zware Corinthische Zj werkt met spreekKoordeljke langzaamzuilen omgeven,- en de d0m der Invaliden heid aan de nDictionnaire de la langtlefranmet het graf van Napoleon 1.Een witmar- %aise'',van welke eene nieuwe uitgave thans
meren trap daalter afin eene opene krypt, nagenoeg in gereedheid is en deeltJaarljk:

waar hetstoFeljk overschotvan d0n eersten onderscheideneprjzen uit.Onafhankeljk van

Napoleon rust in eene sarcophaag van rood het Institut bestaat er eene Acadômie de
graniet.
mêdecine met 100 geWoneen 20 buitenlandeen onbeperkt aantal COrre8Nergens ter wereld iszoozeeralsin Frank- sche leden en
**
rjks hoofdstad het Onderwjs op ééneplaats pondentenqZP wordtdoor de Regéring steed:
bjeengebragt.Mengeeftaanhetgeheelekorps, geraadpleegd over aangelegenheden van open-

belast met het bestuur van hetonderwjs, bare gezondheid (m deelt desgeljks prjzen
eerde genootschappen te
den naam van universiteit, in 1808 door uit. Het aantal gel

rjs is verbazend groot, en t0tde inrigNapoleon I inqesteld. Aan het hoofd dier Pa
zaken bevindtzlch een minister,tevensrector tingen van weldadigheid behooren er 16 h0sder académie, bjgestaan door een raad van pitalen (met ongeveer 6500 bedden), waar
onderwjs van 39 leden,die tezamende be. zieken gratisverpleegd worden,- hetMaison
municipale de Sante,
' 11 hospices en vondelangen van hetgeheele onderwjs behartigen.
Tot de inrigtingen van hooger onderwjs, lingshuizen,12 bureaux van weldadigheid en
vöôr weinige Jaren met eene R.Katholieke 54 salles d'asile voor kleine kinderen. De

universiteit vermeerderd, bebuort er de S0r- j
aarljksche ontvangsten dier inrigtingen van
bonne, in 1258 dool, Robert de Stpràop.ge- wel
dadigheid bedragen 81/: millloen francs,
sticht, met 3 faculteiten, nameljk die der doch hare uitgaven 12 of 13 millioen;het
R. Katholieke godgeleerdheid met7,die der nadeelig saldo wordt uit de gem eentekaB
natuurkundige wetenschappen met 18 en die gedekt.

der fraaje letteren met 12 leerstoelen,- het Met'betrekking t0t den rjkdom en de vercollége de France, op last van I'
rans 1 in scheidenheid van kunstgewrochten bekleedt
1529 verrezen, waar desgeljks onderwjs Partls den eersten rang.Mogen Rome en F1owordt gegeven in letterkunde, geschiedenis rence de brandplnten zjn der Christeljke
en natuurkunde, met 20 leerstoelen, de kunstin hareroemrtjkstetjdperkenentevens

Faculté de droit,ulet19 leerstoelen en eene op het gebied der oude ktlnstveelbezitten,
boekerj van 10000 deelen, de Ecole de watmen eldersvrtlchtelooszoekt,- nergene
môdecine,met 29 leerstgelen,eeneboekerj vindt men de kunstvan verschillende landen
van 30000 deelen,en een amphitheater voor en volken z0o treFend vertegenwoordigd al:
1400studenten,- deEcolepratiquevoorschei- te j)A'I*J
*S. Eene wandeling dflor het Lotlvre
en nattlurkunde,anatomie en physiologie,- staat geljk met eene reis door alle hoofdde Ecoles d'
accouchement, - de Ecole nor- plaatsen der beschaving. Men vindt er niet
male superieure, - de hco
-' le pratiqtle deB minderdan 28 verzamelingen,vanwelkeieder
hautes études, - de Ecole des chartes,- in 't bjzonderreedsvoldoendezou zjn,om
de Ecole des langtles orientalesvivantes, - aan die inrigting eene groote vermaardheidte
de Ecole polytechnique, - de Ecgle des verschaFen,nameljk e'éne van Bchilderjen,
ponts et chaussées,- de Ecole des sciences welke duizende kosteligke stukken van alle
politiques. - de Ecole d'anthropologie, - scholen en van de uitstekendste m eesters be-
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vat, - ééne van handteekeningen, - ééne
van kopergravures,- ééne van antiekebeeldhouwwerken, wu ronder de rvenus'' van
uYi
lo, - ééne van beeldhouwwerken uit de

inkleeding en in een logisehen redeneertrant;
trouwens zi
j leidt hare gunstelingen t0t de
hoogste waardigheden,t0t eene plaats in het
parlement en t0t een zetel in de Académie.

middéneeuwen en uitde renaissance,- êéne Bjna alle beroemde Fransehe staatslieden
van beeldhouwwerken van moderne Fransche onzereeuw hebben eenigen tjdvoordepers
kunstenaars,- éônevan Assyrischeoudheden, gewerktenop diewjzenaarhunnebeginselen
éône van Egyptische oudheden, - ééne de belangen des volks zoeken te bevorderep.
van Grieksche en Etruscische oudheden,
Elke staatkundige partj te Parjsheeftée
'n
een Algerjnsch muséum ,- een musôum van of meer organen. lntusschen heeft men door
marinezaken,- een etnographischmuséum ,eene verzameling van émails en sieraden,-

ge8trenge wetten het publiek in veiligheid
gesteld tegen de zoogenaamde revolverpers;
eene van fayencesen malolika's,- hetmu- daarenboven moeten alle artikelen van eenig
séum-campana, - het muséum.Lacaze, - belang metden naam desschrjversonderteeen het Oostersch muséum.Voorts heeft men kend wezen.Hetistebetreuren,dattalrjke

in het Palais du Luxembourg eene fraaje bladen syec.
uléren opden bedorven smaakvan
verzameling van gewrochten van levende hetpubllek,doordien zj nietalleen bjvoorFransche kunstenaars.In hetmiddeneeuwsch keur allerlei schandalen opnemenymaar 00k
Hôtel Cluny vindtmen eene bonte verzame- het feuilleton met zedelooze romans bezoeling van antieke beeldhouwwerken in steen, delen.- Merkwaardig isdemenigtevandege-

houten ivoor,vanmeubels,gla/werk,fayence, ljke tjdschriften,welketeParjsin hetlicht

tapjten,wapensenz.lnhetHôtelCarnavalet
werd voor korten tt
jd een stedeljk muséum
aangelegd,waarin zich reedsvelebelangrjke
voorwerpen bevinden,alsmede eene boekerj
van 35000 deelen. Daarenboven bestaan er
omstreeks 100 kunstverzamelingen van bjzondere personen. O0k worden er Jaarljks
tentoonstellingen gehouden van kunBtwerken,
hetzj in het Palais de l'industriejin het
Palais-Bourbon of elders.
Nagenoeg alle takken van njverheid zjnte
Parjs vertegenkoordigd;maarvooralbrengt

verschjnt. In 1876 bedroeg het aantal op
gezettetjdenuitkomendebladenengeschriften

836.Daaronderbevonden zich 51staatkundige
dagbladen,85 bladen,welke zich metgelde-

ljke aangelegenhedenen staatshuishoudkunde
bezig hielden, 16j welke over deJagthandelden, 56 over regtsgeleerdheid, 49 over
kerkeljkeaangelegenheden,20overaardrjkgkunde en geschiedenis, 20 over zaken van
onderwjs,52overletterkundeenwjsbegeerte,

3 over photographie, 9 over bouwkunst, 4
over oudheidkunde,8 over toonkunst,7 over
men er de zoogenaamde narticles de Paris'' schouwburgzaken , 63 over modes, 11 over
t0teenhoogentrapvanvolkomenheid.Daartoe technologie,74 overgeneeskundeen artsenjbehooren inzonderheid de voortbrengselen der mengkunde) 43 over exacte wetenschappen,
gotldsmederj,der rjtuigmakerj, der kunst- 22 over de vloot en het leger,31 over den

dxaatlerj enz. Als verzamelplaatsvan werklieden zal Parjs welligtalleen voorLonden
behoeven onderte doen,wanterzjn404408
Olwriers en 411632 ouvrières.Men heeft er
bjv.16werkplaatsen voorkunstoogen,6000
verkoopsters van ooften groenten,btlna6000
voddenrapers, 7 groote magaztlnen van gebruikte postzegels, m eer dan 3000 bloem enverltoopers en verknopsters,en bgna 200000
personen, die geenerlei vast bedrjf hebben.
Men ontving te Parjsin 1876 aan stedeljke
regten de s0m van 130 millioen francs.
De dagbladpers is te Parjs, evenals in

andere hoofdsteden van Europa, een trouwe

spiegelvanhetverstandeljkenmaatschappeljk
en verscheidenheid van berlgten kan zj bj
de Engelsche, oostenrjksche en Pruissische
dagbladpers niet halen. De Parjsche dagbladen zjn schaarsvoorzien van buitenlandleven des volks.'In snelheid!betrouwbaarheid

landbouw ,16 overpaardenfokkerj en 17over

andere onderwerpen.H etaantalrevuesbeloopt
veertien, en onder deze telt de Revue des
deux mondes lezers in de geheele wereld,en m en heefter 54 geïllustreerde bladen,en
74 voor gezellig onderhoud.

Het tooneel in zjne verschillendevormen
staat te Parjs op een hoogen trap van ontwikkeling. Het treur- en bljspel,de klucht
en de vaudeville, de opera en de operette
beschikken er over een uitstekend personeel
en materieel.Gedurig worden er nieuwestukken opgevoerd,enhettooneelisereene volkszaak. Het is een spiegel van de nationale
gebeurtenissen,denkbeelden enverwachtingen,
en het hûudt rekening metalwater merk-

waardigs voorvaltop maatschappeljk gebied.
Het is dan 00k nu eens oorlogzuchtig,dan
weder vredelievendp nu eens heldhaftig,dan

wederburgerljksentimenteel;nueensdweep-

sche correspondenten, en de Fransche dag- ziek, dan weder ongeloovig;nu eens aristobladlezers stellen over het geheelin de bui- cratisch!dan weder democratisch;alnaar de
'
tenlandsche aangelegenheden weinig belang. omstandlgheden van het oogenblik.Daarnaar
DemeesteFranschejournalistenhebbeneene voegen zich de tooneeldichters,diem etstoute
zeer beperkte kennis van vreem de talen,zelfs hand eene greep doen in hetleven derburgers.
van het Engelsch, zgodat zj de tjdingen Het tooneel wordt voorts gesteund door de
omtrentbuitenlandsche gebeurtenissen en toe- gemakkeljkheid en geestigheid der Fransche
standen niet zelden op eene zeer gebrekkige conversatietaal, door een uitstekenden smaak

wjze opnemen.De krachtder Parp
-sehclour- voor decoratieen mise en scèpeen doorhet
nalistiek ligt daarentegen in Ginkheid en gezag der m ode. M en m ag lntusschen niet
helderheid van stjl) in de geestigheid van ontkennen, dat de glans van het muzikale
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dramasederthetmidden dezereeuw teParjs
aanmerkeljk is verminderd.Rossini,Mener&e, Auber en Halêvy waren zjne laatste
roemrjkevertegenwoordigers,enhunneschep-
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logne met zjne breede, schaduwrjke lanen
en groote vjvers,waaruit fraaje eilanden
zich verhelen,metden hoogstmerkwaardigen
Jardin d'
acclimatation en met eene keur van

pingen worden 00k thans n0g ten gehoore hoeven,kpëlhuizen,restaurant8enz.- Aan

erezjdederstad heeftmen hetbosch
gebragtin denschitterendentempelderKunst, de and
Vicennes, druk bezocht door de 'ierkln 1874 op het Boulevard des Capucins geopend.Dat opera-gebollw ,naar het plan van
Charles Gcrlïdr verrezen,beslaat eeneoppervlakte van 11237 L Ned. el en heeftmeer
dan 36 millioen francs gekost.Van buiten is

Van

lieden uitdenaburigevoorsteden.Ten noorden
van Parjs verrjzen de Buttes de Chatlmont
met den tempelder Sibylle,metwatervallen,
hangende bruggen en grotten,- en ten zuiden

parkMontsourismetzjngrogtwaterbassin.
he
tmetprachtigerebeeldhouwdegroepenver- hetBi
sierd, en van blnnen bewondert men de
nneq de stad heeftmendendeftigentuin
grootsche marmeren trap, - het foyer ter derTuilerieën,hetuitgebreideenfraajepark
-

lengte van 54 Ned.el,metzolderschilderingen van hetLuxembourg,den tuin van hetPalais
van Panl Wcl#ry, met spiegels ter hoogte Royal, den Jardin des Plantes en eene mevan 7 Ned.elen metkostbare tapjten en nigte andere tuinen op verschillende pleinen.

gordjnen, - en eindeljk het schouwburg- Aldie tuinen en garkenwordenindenzomer
locaal zelf met 2156 zitplaatsen en met een zorgvuldigbesproeldenaltjdbehoorljkondertooneelter breedte van 15 Ned.e1.Hetgeheel houden;zj zjn voorallenzonderonderscheid
ademt verkwistende weelde en maakteen be- toegankeljk en maken zelfs in het warme
tooverenden indruk. - Het muzikaal genie saizoen Parjs t0t eene aangename verbljfderFranschen openbaartzichmeereigenaardig

plaats. Gelegenheden t0t uitspanning bieden

in deOpéra Comique!waaraan in onzen tjd voorts de zomertuinen van Mabille,de C1:-

Ambroise Tâpvlg.
v, V%dor M assl, M aillart, serie des Lilasen het Chateau rouge,alsmede
DelLbes enz. hunne krachten besteden. Het Va
deuzal
xha
en
l.Me
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gebouw dezer opera bevindtzich op dePlace
Boieldieu,werd in 1838 geopend en telt1500 oogmerk,om zich met Parjsche zeden bezitplaatsen.- De Italiaansche opera (8alle kend te maken, daar men er in den regel
Ventadour) geniet weliswaarde gunstder een bontmengelmoes van vreemdelingen aanaristocratie, maar is wegens het ontbreken treft.Laatstgenoemden kunnen er gebruik mavan beroemde Italiaansche zangçressen bljk- ken van 110 hôtelsvan den eerstenenvan 510
baarin verval,terwjlinhetThe
'atreLyrique, hôtels van den tweeden rang.
thans op hetBoulevard Sebastopolgevestigd,
Van de 5 begraafplaatsen van Parjs zjn
de opera's van Jongere componisten worden die van Père la Chaise,MontmartreenMontopgevoerd.Van deoverigeschouwburgendezer parnasse merkwaardig wegenshareuitgebreid-

categorievermelden wj n0g deFoliesdrama- heid entalrjkepraalgravenjterwjlindievan
tiques en het Théâtre du Palais Royal.- St.Ouen en Ivry deljken worden teraarde
Aan hethoof
kl derschouwburgen,waartreur- besteld,die zich meteenevilf
larigerustplaats
en bljsyelen worden tengshooregebragt,be- moeten vergenoegen.Sedertlangentjdbestaat
vindt zlch het aloule The'atre Français,het- bj degemeentehetplan om teMérysurOise,
welk bjvoortduring zjn roem handhaaftdoor een uursporensvan Parjs,eene grooted00eene meesterljkeopvoering vjn deklassieke denstad aan te leggen op eene ruimtevan827
tragédies van Corneille, Acczld en Voltaire, Ned.bunders.De kosten daarvan zjnbegrpot
van de geestige comédies van Molière,*JH- op 8 rnillipen francs, en men zou het 0mvanœ en Reynard,en van de m odernedram a's woelen der graven eenereeksvanlarenkunnen
van Votor Akgo, Auyir , Ineuillet, Dumas
vader en zoon, R enri de .//rzlïdr, Gondinet
en anderen.Hetgebouw grenstaanhetPalais
Royal en is m erkwaardig w egens hetfoyer,
versierd met het m armeren standbeeld van

uitstellen.Ditplan heeftt0tnu t0eschipbreuk
geleden op den baatzuchtigen tegenstand der

geesteljkheid en op de vooroordeelen derbevolking. De beenderen, welke thans uit de
kerkhoven worden opgegraven,verhuizen naar

Toltake (door Soudon)en metdemarmeren de catacomben of onderaardschemagazjnen,
neeldichters.Voortsvermelden wjhetOdéon, deren in groote,regelmatige rjen vindt0pborstbeelden van alle beroem de Fransche too- waar men de menscheljke schedels en been-

op den linker oever der Seine gelegen, de gestapeld.
Vaudeville,hetGymnasedramatique,terwjl ln de dagen van Juli'u.g Caesar was het
vele andere allengs in rang afdalen,om inde Oord, waar thans Parjszich verheft,in het
talrjke cafés chantants den laaysten trap te bezit van den Celtischen stam der Parisiërs.
bereiken.00k ontbreektheternletaan paar- Hunne hoofdstadt Zvffzldzï (Waterwoning)
denspellen, tooververtooningen, goochelvoor- en door de Romeinen en Grieken Le%ooteto ,
stellingen enz.Eene goede concertzaal zoekt Zydff/cocïc en Lwtetia (doprgaansLldetia Tcrimen er daarentegen te vergeefs;zelfsde be- riornm) genaamd,1ag op een eiland in d.q
roemde concerten van het Conservatoire wor- Seine, de pl
aats der hedendaaysche Cite
-.
Beveiligd doûr 2 armen der Selne en dnor
den in een onM nzienljk locaalgegeven.
Als hoofdplaats der genotzucbt en als pa- een houten beschot, diende Lutetia in tjd

radjsvan den lediggangbezitParjseengroot vanoorlogt0teeneverbljfplaatsv00rgrjsaards,
aantalplaatsen voor uitspanning en verm aak. vrouwen,ki
nderen en vee,dochinvredystjd
pgartoe behoort het bevallige Bois de B0u- hielden de Druïden er geheime vergadenngen
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en regtszittingen. Caesav riep er in 54 de liwzffd 11 zl.gfuffl: gafaan de burgers bevel

GalllBche volken bjeen.De Parisiërsnamen om gedurende'zjn afwezigheid in Palaeatina
0ok deelaan den opstand van Vereingetoro , (1190- 1192) de geheel
e stad met muren te

maar werden na eene dapperç verdediging omringen en te versterken. Dientengevolge
van hunne hpofdstad door Labie'
nus t0tonder- bouwde men er een muur ter dikte van Q
werping gebragt.Lutetia,gedurende den 00r- t
0t 21h Ned.elmet500 torensen omsingeld
l0g verwoest,werd op lastvan Caesa,rweder door eene diepe gracht,terwjlmen ook de
opgebouwd en versterkt.Van dienttjd at'aan Seine versperde door op palen en vaartuigen

was Parjs eeneurbsvectigalis(schatpligtige
stad),en hare njvere bewonersgenoten eer.
lang eeneaanmerkeljkewelvaart.Onderscheidene Romeinsche Keizers hielden ereenigen
tjd hun verbljf,zooals Constanti'
asC#Iorl:,
die op den linkbr oever der Seine een paleis
deed verrjzen, waarvan men overbljt
'
selen
vindt in het Hôtel Cluny, Constantj;
.n de
Groofe, Constans, Jwlianun Aposlata, die er
in 360 tot keizer uitgeroepen werd, ValentLpicl'
ll
.
s 1, Valens en Gratianus,welke laatste

in de nabjheid van Parjs in een veldslag

rustende ketens.Ten tjdevan laatstgenoemden Vorst werd o0k de toren van hetLouvre
gebouwd.In 1184 plaveide men er de straten
en verdeelde m en de stad in 8wjken.Alleen
de kerken en de paleizen van den Koning en
van den Bisschop waren in die dagen van
steen, de overige gebouwen van hout opgetrokken. In 1200 werd er de universiteit gesticht, de@* vermaardste in de zaiddeneeu4ien,
zoodat ZP weldra 20000 studenten telde en
0p het gebied der godgeleerdheid een erkend
gezag verkreeg.In 1206 had de stad veel te

tegen M aœim'
.s om het leven kwam.Sedert ljden van eene overstrooming.Koning Lode358 werd de naam Lutetia door dien van '
l
ni
/à deA'
e$I#e(1226-1270)ruimdevelemisCivitas Parisiorum ,Parisiiot'Parisia vervan- bruiken der prévôts uit den weg,benoemde
gen.In 451 redde deHeilige GenorerqParjs een H0f van Appôlen beëedigde notarissen.
uit de handen van Attila en werd dienten- xegelde den maatschappeljken toestand van
gevolge de beschermheilige der stad, -- in kunstenaars en handwerkslieden. bevorderde
486 werd zj door Clölodlrig veroverd, en den handel, schafte belastingen af, organi-

nadat hj haal'metmurenomringdhad,verhiefhj haarin 508 totzjneresidentie.Eerst
hield hj zjn verbljf in hetpaleisvan Conqs
flzifïl: O#lprl,
ç, maar later deed hj een
ander kasteel verrjzen in denabjheid der

seerde eene stedeljke krjgsmagt en nam in
het algemeen doortastende maatregelen om

eene goede orde tehandhaven.Ten tjde van
Philippns fF de dc/zpozl: verplaatste (1302)
hetParlement zjn zetelnaarParjs,en van
Petrus- en Paulus-Kerk en stichtte de kerk dien tjd afwerd deze stad hetvereenigingsvan SteGénéviève.Ook bj deverdeelingdes punt der hoogere staatsligchamenq0ok kwalands onder de opvolgers van Chlodwig bleef men de Generale Staten er bjeen.In 1348
Parjs eene van de belangrjkste steden van werd een derde derbevolking door denZwarhet rjk derFranken,zoodatbj eenenieuwe ten D00ë weggerukt.Gedurende de gevangens
pl
itsing (491) onder de zonen van Chlota- schap van koning Iean in Engeland verwekte
r'
w .: I de bepal
ing werd gemaakt,datzj in (1358) Karelde Wooze,koning van Navarre,
hetgemeenschappeljk bezit zou bljven van met zekeren M areel, prévôt der kooplieden,
beide Vorsten.In de 9de eeuw had zj veel eene groote volksbeweging teParjs,om de
te ljden Van de Noormannen en van her- stad in de magt der Engelschen tedoen valhaalden hongersnood. Door eerstgenoemden 1en; doch M areel w erd door M aillard verwerd zj in 885 en 886 gedurende 13 maan- moord,waarna de Daqphjn den opstandeerden belegerd, maar dapper verdedigd door lang dempte.Onder de regéring van Karel F
Odoj graaf van Parjs, die daarna met de w aren er zooveelgebouw en btliten den ring-

koninkljke waardigheid werd bekleed.Zjne muux gesticht, datmen ze in 8 noordeljke
nakomelingenvestigdenhunverbljfteParjs, wjken verdeelen kon,die in 1367- 1387 den

en Rkgo Capetverhiefhaar in 98; tothoofd- aanleg noodig maakten van nieuw e wallen en
stad desrjks,breiddehaaruiten verleende grachten.In die dagen telde de stad reeds
aan de burgers nieuwe voorregten.Een Ko- 280000inwoners.In 1382ontstgnderhetoproer
ninkljk pre
'vôt (landvoogd) bestuurde onder der Maillotius tegen de belastingen,door den
xa1sregentuitgevaardigd,doch
zjne rege
'ring endiezjneropvolgersinnaam hertog nanz s./pf
des Konings de civiele en criminéle regtsbe- hetwerd metgeweld beteugeld.00k deonlt
lsdeeling, trad alB schatmeester op en had het tend8rBourgondiërsen Armagnakengedurende
beheerder policie.De prévôtvan den Handel den Fransch-Engelschen oorlog haddeninvloed
stond Mn het hogfd Van 00n bestuur, dat op den toestand van Parjs.In 1411maakten
geBteldwasOverdestedeljkeinkomsten,over de gilden onder aanvoering van het slagersde openbare gebouwen en overden handelop gild en bepaaldeljk van den vilder Caboeh.
e

de Seine,terwjlhj tevenspoliciemagtbozat
over de 6 ligchamen van handelslieden.Alleen
de adelen de geesteljkheid waren nietonderworpen aan die beide prévôts.De inxigtingen
van onderwjsteParjsverkregendoorPetrus

(Cabochiens)zichmeestervan deheersehappj
te Parjs en vereenigden zich metdeBourgondische partj;ztlwerden in 1413 totonder-

werping gebragt, m aar stonden in 1418 n0g
maals Op onder P errinet le Clerct bragten
Zoplàlrdld en Abailard eene groote vermaard- den graaf van zr-c-çz?lcterdood en w reekten
heid.In 1034 w erd nagenoeg de geheele Btad zich op hunneonderdrukkers.Zj riepen den
ppt
fi; naar Partjs en gaven
in asch gelegd, waaruit zj regelmatiger en hertog van Wolr-t
Behooner dan te voren verrees.Koning PM- in 1420 de stad aan de Engelac,
hen Qver.In
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1429 deed Jeanne d'Arc eene vruchtelooze noord- en zuidzjde der stad ontstontlen met
poging om haar stormenderhand in tenemen, boomen beplante bûulevards, en de wallen
doch in 1436 werd zj door Dunoö voor werden in straten veranderd. De naauwe
Karel VII veroverd. Daar zj doorpesten poorten werden doortriomfbogen vervanqen,
hongersnood meer dan 100000 menschen ver- het Vendômeplein en de Place des VictolreB
loren had,lokte men velevreemdelingen der- in gereedheid gebragt, en de colonnade van
waarts,zoodatzj in 1483,bj hetoverljden het Louvre verrees in 1665. In 1664 wervan Lodewj;k XI,in 17 wjken 300000 in- den de Tuilerieën voltooid, en daarna de
woners telde.In hetalgemeen genoot(
1e stad Champs Elisées aangelegd.Voorts ontstonden
nu een langdurig tjdperk van vrede,waarin er het Hôtel des Invalides, het vpndelin-

genhui: en het algemeen ziekenhuiajterwjl
Parjs in die dagen 00k eene straatverlichting verltreeg. Hoewel Lodewqk XIV zjn
zetel naar Versailles verplaatste, waar o0k
zjne opvolgel's t0t 1789 hun verbljf hielden, bleef Parjs het hal'
t der moderne
de stad reeds het vereenigingspunt van al maatschappj, de leerschool van allen, die
wat voornaam, rjk en merkwaardig was in belang stelden in kunst en wetenschap en in
zjn geheele gebied.Als vriend van kunsten beschaafde maniepn. Er 'verden académiën
en wetenschappen stichtte deze Vorst er een opgerigt alsmede eene st
erreracht,voorts
Koninkljk collège; de oude burgt van het een operagebouw en het Théatre Françai:,
Louvre verdween,en in paleizen,door Jean en de Fransche letterkunde zag hare gotlden
Gonl'
on met fraai beeldhouwwerk versierd, eeuw aanbreken.Onder Lodewnk XV werd
werden de meesterstt
lkken van Italiaansche destadmetnieuweringmurenvoorzien(17Q6).
schilders opgenomen. Nieuwe straten werden De adel versierde de voorsteden St.Honoré
aangelegd,en despit8boogstjlmoestin dien e1lSt.Germain met nieuwe paleizen;in 1722
tjd wjken voorderenaissance.In 1553wer- verrees het Palais-Bourbon,in 1751 de miliden de grondslagen g'
elegd van hetHôtelde taire sehooloy hetChamp de Mars,in 1754
Ville. Nu volgde het bloedig tjdperk der de Place Louls X1V ,en de Champs Elysôes
godsdienst-oorlogen en burgertwisten,waarbj werden op nieuw beplant. Te Parjs wert
l
de ingezetenen van Parjs met geestdriftde den loden Februarj 1763 de vrede tusschen
zjde kozen van hetR.Katholicismusenvan Frankrjk en Spanje aan de ééne en Engede Ligue.Hier had den 24sten Augustus 1572 land en Portugalaandeanderezjdegesloten,
(
1e pBloedbrlliloft''plaats,waarbj de Parjze- welkeeen eindemaal
tteaan denZevenlarigen
naars 2000 Hugenoten om hetleven bragten. O0rl0g.OnderLodewnkXVI werd meerdan
é
é
n
a
c
ho
u
wbu
r
g
g
e
s
t
icht, en de botanische
Parjs had daarnaveelteverduren van eene
belegering, van pest en hongersnood en gaf! tui
n (Jardin des plantes) vergroot.In 1184
nadathetop den dag der Barricaden (12 Mel tlrongen (
1e alqemeene pachters aan op eene
1588) Hendrik I1I verlaagd had: eerst in nieuweomheinlngrondom Parjst0tweringvan
zj echter bj herhaling geteisterd werd door
besmetteljkeziekten,doorhetstraatvuilveroorzaakt.In1464ontstond ereenebrievenposterjj
in 1470 deeersteboekdrukkerj in degebouwen derSorbonne,en in 1472eenegeneeskundigeschool.Ten tjdevankoningI'
ransIwas

1593 na eene herhaalde belegenng, nadat den smokkelhandel,waarop in 1786 de muur
reeds 13000 menschen van honger bezweken verrees,di
egedeelteljk t0tin 1860isbljven
waren, zich over aan Rendrik .fF, zoodra staan.De Groote Omwenteling van 1789 veroorz
aakt
e
eene
treurigeverw oesting;alleswerd
deze te St. Denis de mis had bjgewoond.
Laatstgenoemde voltooide den Pont Neuf en uitden weg geruimd,watmaar eenigzinsherhetHotelde Ville,legdenieuwestratenaan, innerde aan adelen koningscbap.D e bestorvergrootte de Tuilerieen,maakte een aanvang ming derBastilleden14denJulj 1789gafhet
met het optrekken der gaanderj, waardoor sein tot eene aaneenschakeling van vernieling
het paleis m et het Louvre verbonden w erd, en geweld,diet0tin 1799voortduurde.Parjs
ontruimde de Place Royale, verbeterde de boog zich toen onder het schrikbewind van
kaden langs de rivier en vermeerderde de den uit Jacobjnen en Uordeliers zamengeboekerj. M aria #dï M edicilegde in 1615 de stelden gemeenteraad, en van eene radicaalgrondslagen V00r het Tuuxembourg, en in socialistische commune, die aan het hoofd
1622 werd jyargS
** tot een aartsbisdom verhe- van het gewapendegraauw de Volksvertegenven.De stichting der Sorbonne,die van het woordiging,Ja,zelfs het Comité van AlgeCollège Louisle Grand envan den botanischen meen MTelzjn doorbedreiging en geweld t0t
tuin, alsook die der Académie Françaisehad de uitspattingen der Revolutie noodzaakte en
een belangrjken invloed op de bevordering alzoo een noodlottigen invloed had op de geder wetenschap.Rieltelie'
tô, die daartoe jve- steldheid Van Frankrjk. Het gem een van
rig had medegewerkt, deed in 1629 het Pal.l
.l
*: kwam ill de eerste Revolutie t0t de

PalaisR0J'
alverrjzen.ln 1642ontstond eene bewustheid zjnerkrachten beschouwde zich
nieuwe wjk (Faubourg St. Germain), en alshetregtmatig gezagin Frankrjkjterwjl
tevens werden onderscheidene dorpen met de het platte land den moed niet bezat, om
voorsteden St. Honorp en St. Antoine ver- daartegen in verzet te komen. Eerstonder
eenigd. Gedurende de minderlarigheid van het consulaat 'verd de rust hersteld. Napo-

Lodewi;k XIT was Parl
js het voornaamste IippI legde aan de inwonersvan Parjs:et
tooneelvan de onlusten derFronde.Lodewnk zwjgen 0p, maar bejverde zich tevensjom
X IV deed 80 nieuw e straten aanleggen en door prachtige gebouwen de stad tot een
vergrootte en verfraaide de pleinen. Aan de waardigen hoofdzetel van zjn wereldgebied
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te verhesen. IntuMchen k0n hj zjneplan- eigenaarsteruggegeven,en den zosten Novemnen slechts gedeelteljk ten uitvoerbrengen. ber teekende men er den Tweeden Vrede van

Er ontstonden nieuwe,prachtige wjken,en Parjs.onderhetbestuurvanLodewj;kXV1I1
de schatten der kunst,welke hj Op zjne werden er de zieken-en armhuizen vergroot,
zegetogten door Europa veroverde, werden

de kanalen de l'ourcq, van St.Denis en St.

in Frankrjks hoofdstad opgestapeld.De ka- Martin aangelegd,wjn-,zout-enkoren-hallen
den langs de Seine werden verlengd,betere
havens aangelegd en met het bouwen eener
nieuwe waterleiding een begin gemaakt. Er
verrezen gebouwen ten gerieve van den hande1, en 0ok onderscheidene pleinen werden
totmarktplaatsen ingerigt.HetCarrousselplein
werd met muren omringd en met een triomf-

gebouwd, onderscheidene marktpleinen v0ltooid eneen paaracadémiegebotlwen verbeterd.
Vall 1817 t0t 1825 verrezen er 2500 nieuwe

woningen.Ten tjdevan KarelX stichttemen
er de kerk van 8t.Germain des Prés,enook

in andere wjken bouwde men nieuwe kerken,terwjlhierendaarstandbeeldenwerden
boog versierd,terwjleenenieuwe gaanderj geplaatst.De voortbrengselen der njverheid

zich uitstrekte naar hetLouvre.De tuin der werdentoenyeschatopeeneJaarl
jkschewaarde
Tuilerieën werd verfraaid,en deVendôme-zuil van 214 m illloen francs,en hiervan w erdvoor
zou de heldendaden van den Keizer en van 112millioen francsdoordeParjzenaarszelven

hetrroote legeraan denakomelingschap ver- gebruikt.In 1830ontstond erdeJulj-omwenkondlgen.De grondslagen- erden gelegd voor teling,waarbj deRepublikeinsche partj wél
eene beurs en voor eene handelsregtbank,en
onderscheidene kerken en kapellen,gedtlrende
de Omwenteling verwoest,metgroote kosten
hersteld en versierd.De Arc de l'Etoile verrees, en de bruggen van Austerlitz en Jena,
benevens de Pont des Arts werden gelegd.
In 1814 trokken deVerbondene Mogendheden

hare stem deed hooren, maar niet sterk genoeg was om de stichting der monarchie van
het geslacht Orleans te verhinderen. Onder

Lodewqk TMR'.
:werddetuin methetpaleis
derTtlilerieënaanmerkeljkveranderd;nieuwe
kaden en eene nieuwe graanbavenwerdenaangelegd,terwjlmen dooreene hangendebrug

naarParjs.Nadat zj doordeoverwinningen Bercy met la Garre verbond. Tusschen den
van Laon en Arcis sur Aube den weg derwaarts geopend hadden, zochtN apoleon hen
naar het oosten te lokken door een togtnaar
Nancy.DeGealliëerdenbekreundenzichdaarom
niet: maar verschenen den 29sten Maal't vôôr

Pont des Arts en den Pont Royallegde men
den PonttluCarroussely- endeMadeleine-kerk,

deArc de l'Etoile,degebouwen aan deQuai

d'Orsay, de school voor schoone kunsten en
dekerkvan NotreDamedeLorettewerdenv01Parjs, dat bezet was met de kol.
psen van tooid.Op dePlace delaConcordewerddeobeM armonten A
Y ortier.Den volgenden dagwerd lisk van Luxor, op de Place de la Bastille

destadaande noordoostzjdeaangetastdoorde de Julj-zuilen opdePlaceVendômewederom

Russen en de Pruissiscbegarde,aan denoord- de Vendôme-zuil met het standbeeld van
zjdedoorhetSilézischelegerenaan de oost- Napoleon Igeplaatst.Parjsverkreegeenbeter

zjde door den Kroonprins van W iirtemberg, plaveisel, onderscheidene afvoerkanalen en

en na een dapperen tegenstand derFranschen eene meer voldoende straatverlichting. O0k
veroverden de Verbonflene Mogendheden stor- werden i
n dientjddereedsvermeldevestingm enderband en metgroot verlies de hoogten werken rondom de stad aangelegd.Niettemln
van Romainville en M ontmartre, zoodat de werd in 1848 de troon van den Burgerkoning
Frangche maarychalken den hopeloozen strjd omvergeworpen. De lagere volksklassen veropgaven qn desnam iddags een w apenstilstand langden een republikeinschen regéringsvorm j
en des nachts eene capitulatie sloten,w aar- om hare socialistische denkbeelden in toepasdoor zj vrjen aftogt verkregen,terwjl zj sing te kunnen brengen,en de zwakheid der
de stad bleven aanbevelen in de grootmoedig- rege'ring sterkte de aanmatiging des volks,
heid der overw innaars.Den 3lstenM aarttrok- totdat deze in Junj door Caraiynacop eene
ken de Keizer van Rusland en de Koningvan bloedigewjze werdverniet
iqd.Dereactievan
Pruissen aan het hoofd hunner gardes door hetplatteland tegenoverParpsen debjstand
de poort St Martin naar de Champ Eliséesj der geesteljkheid baanden NapoleonIII den
metgejuich begroetdooreenebevolking,die weg naar den Keizerstroon, en deze Vorst
reeds lang den oo1.
log moede was.Den 3den zorgde donr den aanleg van breede straten

Mei hield Lodewj;k XVIII erzjn intogt,en
den 3osten van die maand werd de Eerste
Vrede van Parjsgesloten.Den 20stenMaart
1815 verscheen Napoleon weder teParjsen
deed er den lstenJunj een schitterend feest
houden op hetChamp de Mars, doch na den
slag bj W aterloo verliethj den 25stenJtlnj
vooraltjd zjne voormaligeresidentie.In den

voordengezondheidstoestandendeverfraajing
van Parjs, terwjl hj daardoor tevens het

ontstaan van nieuwebarricaden-oproeren wilde
verhinderen.onderhetbestuurvanHausmann,
prefed van het Seine-departement,werd het

Bois de Boulogne in een heerljk park herschapen en de verbinding van de Tuilerieën
met het Louvre voltooid. Den 3osten M aart

nacht van den 6den op den 7den Julj ont- 1856 werd te Parjsde vredetusschen Frankruimde Danonst na eene capitulatie metB lû- rjk, Engeland, Sardinië en Turkje aan de
ckzen W ellinytondestad,enopdenTdenJalj eene en Rusland aan deandere zjde gesloten.
trokken de troepen der Yerbondene M ogend. In 1855 had er deeersteen in1867detweede
heden er nogmaals binnen, daags daarna ge- wereldtentoonstelling plaats,welke in ditJaar

volgd door Lodew'
qk XVIII. De geroofde (1878)dooxeenederdewordtqevolgd.Niettekunstscbatten werden nu aan t
le regtmatige min was de bevolking er nlet gunstig'ge-
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stemd jegens het Keizerrjk; de kiezers te oogmerk,om de rcommune''afte kondigen.
Parjsversterkten steedsdegelederen derop- Men waagde het echter niet, de aanleggers
positie,ja,in 1869 diederradicalen.Eront- van dezen opstand testralen.De tjding van
stonden onlusten en bewegingen onder de een voorFrankrjk gunstig gevechtbj C0ulbevolking,en na den slag van Sédan werdhet miers,t0t eene glansrjke zegepraalvan ge-

Keizerrjk zondereenigenterenstandafgeschatt neraal Aurelle opgeblazen, schonk aan de

en Op hetstadhuishet Bewlnd van Nationale Parjzenaars nieuwen moed.Den 3osten N0verdediging ingesteld,bestaande uitParjsche vember werd een groote uitvalondernomen.
afgevaardigden naarhetW etgevendLigchaam. Dezewashoofdzakeljkzuidoostwaartsgerigt,
Den 19denSeptember omsingelden de Duitsche met de bedoeling om ,na het verbreken van
troepen de stad,en erontstondeenegeweldige den ltring der belegeraars,zich in verband te
worsteling tusschen den betrekkeljk smallen stellen met het Loire-leger. De worsteling
kring der belegeraars en de groote massa's duurde dagen aaneen,en eerst den 3den Detroepen der belegerden, aangevoerd door cemberkeerde Troeh'
u metzjnedoordevjan-

Troehu.De strtjdwerdvan dezjdederDuit- deljke wapens en doorkoudesterk gedunde
manschap binnen demuren van Parjsterug.

schers meestal passief gevoerd, omdat men
de stad door gebrek t0t de overgave wilde

In dien poelvan aanhoudenderampenverzonk

dwingen,terwjl de Franschen den kring der de moed,en 00k generaalTroehu,dievanden
belegeraars door gedurige uitvallen zoehten te
verbreken. In het Duitsche hoofdkwartier rekende men op denhongersnood,maarmen nam
tevens reeds in october maatregelen Om de
stad te bombardéren,indien de algemeen gekoesterde verwachting niet vervuld werd.
Trouwens de Fransche regéring had metbuitengewone inspanning voor de aanwezigheid
der vereischte levensmiddelen gezorgd,zoodat
er vooreerst van geene gedwongen overgave

beginne af aan de verdediging der stad voor
eene vaderlandlievende hersenschim had gehouden, beschouwde de capitulatie enkelals

eene vraag van tjd. Toch waren er in de

stad, die den opperbevelhebber gedurig t0t
nieuwe uitvallen aanspoorden. Clubredenaars

prikkelden de eerzucht der meniqteen misleidden haar omtrent den werkeljken staat

van zaken. Vooral de Nationale gardej die
rustig buiten schotbleef waarvoorieder man
sprake behoefde te zjn.Het legerteParjs dageljks1% franc ontving,verlangde8teeds,
telde 580000 man en was in 3 afdeelingen datdeoverigetroepentegendenvjandzouden
verdeeld; ieder van deze had hare taak.De optrekken.De hoogere standen en de burgers
nationale garde wasbelastmethetverdedigen begonnen allengsgebogentegaan ondergebrek
van den vestingmuur en met het handhaven aan levensmiddelen, maar droegen dien last
der openbare orde. Eene tweede afdeelingj metzelfverloochenende heldhaftigheid,zonder
uit linietroepen en m atrozen zamengesteld, in verzette komen tegen de aansporingen tot
m oest uitvallen doen,en eene derde,uitder- eene nuttelooze volharding. Troehu bragt dan
geljke manschaypen bestaande, was belast o0k duizende menschenlevens ten oFerjom te
met de verdediglng derforten.Deopperbevel- bewjzenydat hetzjne schuld nietz0u zjnj
hebber bestuurde de verdediging metveelbe- wanneer men toeh tot de capitulatie moest

leid,maar zag zjne pogingen,Om doorde overgaan.Den zlsten Decemberdeed hj een
belegeraars heen te breken, niet meteen ge- grootenuitvalaanhetnoordeljkfront,maarbewenschten uitslag bekroond.Trouwenshjk0n haaldenergenseenigvoordeel.Eindeljkbegon
daarbj niet zelfbtandig handelen, maar was van de zjde der belegeraars de artillerie-aanafhankeljk van de Delegatie te Tours,met val,in de eerste plaatstegen denM ontAvron,
welke hj door middel van luchtballons en den 5den Januarj 1871 uit eene reeks van
postduiven eene gebrekkige gem eenschap on- batterjen,op de hoogten ten ztlidwesten van
derhield.Tot de m erkwaardigste uitvallen be- Parjs opgesteld. Het vervoer van hetzwaar
hooren die van 23 en 30 Septem ber naar de belegeringsgeschut eriz. had veel m oeite gezjde van Villqjuif,waarzich het6deDuitsche kost, en ook het opwerpen van batterjen
korps bevond,- die van 6 October naar de

was door den steenachtigen grond en door

zjde va'
n Clamart, gedurende welke door de het vuur der belegerden niet weinig belem -

granaten van den M ont Valerien hetkasteel merd.M en meende, dat het vuur der Duitvan St. Cloud in brand gestoken werd, sche artillerie uitsluitend op de gem oederen
die van 21 October naar de zjde van Mal- zouwerken.Inderdaad?de verwoesting,daar-

maison, - en die van 28 october naarde door te Parjs aangerl
gt,wasin verhoudinj
zjde van Le Bourgetjhetwelk aan de Pruis- t0t de grootte der stad zeer gering,terwjl
sische garde ontrukt,maar 3 dagen laterdoor men daardoor o0k hetvuur dermeestbeschadeze heroverd werd. Dit verlies,in verband digde forten, die van Issy en Vanves,niet

metde tjding van decapitulatievanMetzen eenst0tzwjgen k0n brengen,doch hetdeed
van de komst van TMers met voorstellen t0t
een wapenstilstand,veroorzaakte in dennacht
van den 3lsten Octoberop den lstenNovember
een opstand der Socialisten.Onderaanvoering
van I'lonrens,FJII Pyat,Deleselnzeenz.om-

eene andere werking dan men verwachtte,-

doch werden door de toevallige kom st van
treuw geblevene troepen verhinderd in hun

waaraan ook de Nationale garde deel nam .
Onderaanvoering van Trochu trokken 100000

het wekte nameljk in de gemoederen der
Parjzenaars meerverbitterink dan verslagenheid. Onder die omstandigheden werd den
19den Januarj 1871,vöördatdehongersnood
ringden oproerigebatal
jonsderNationalegarde ondrageljk wasgeworden,nogmaalseen gehet Hôtel de Ville, bedreigden het Bestuur, weldige uitval aan de westzjde beproefd,
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mannen in 3 kolonnes op naar Versailles,
doch de vertraagde aankomst van den regter
vleugel onder generaalDuerot bragt den aanva1 in de war,die wegens den dapperen tegenstand van het 5de Duitsche korpsmet den
aftogtderFransehen,na een verliesvan 7000
man, eindigde. Met deze nieuwe nederlaag
verdween de hoop der hardnekkigste verdedigingsvrienden, en een nieuwe opstand van
hetgraauw bedrcigde den Qzsten en 23stenJa-

des Gardes nationalesop den Montmartre een

alkonderljk bewind,hetwelker417kanonnen
plaatsteen eenevrjekeuzevan oëderen en
voortdurende soldj verlangde. Eene poging

van generaal Vinoy op den 18den Maart,om
de kanonnen aan de Nationale garde te ontrukken en den Montmartre te bezetten,mislukte, daar het 88ste regiment van linie tot
de opstandelingen overliep.De generaals .Lecomte en Tkomas werden gefusilleerd en het
nuarj het Bestuur.De nood was hoog ge- Comité Central nam het stadhuis in bezit,
klomm en. Brood ten bedrage van 300 en terwjl de Regéring en Vinoy met de linievleesch ten bedrage van 30 Ned.wigtlesvoor troepen den 19denMaartParjsverlieten.Het
iederpersoon 'verden reedssedertweken door Comité Centralverhief de roode vlag en verde Regéring verstrekt,en hetbrootlwasdaar- ordende de keus eener Commune,om alzoo
enboven zeer slecht, zoodat men eindeljk de grondslagen te leggen voo1* eene echte
t0t eene capitulatie moestovergaan.Op den volksregéring.De bevolking hield zich ljde-

23sten Januarj werden tusschen JulesFlrre 1jk;eene demonstratiein den geestderorde,
en '
non.
fï,
s-rckonderhandelingenaangeknoopt 4000 burgers tellendjwerd den 22sten Maart
t:t het sluiten van een wapenstilstand, en door een salvo der Nationale garde op de

daardoorontstondden 28stenJanuarj deCon- Place Vendôme uiteen gejaagd,en eenep0ventie van Versailles,waarin metbetrekking ging t0t verzoening, door admiraal Saisset

t0t Parjs werd vastgesteld,dat de buiten- den volgenden dag aangewend,was oorzaak,
forten in handen van den vjand overgeleverd dat de Commune, den 26sten Maart gekozen
en de ringmuren ontwapend zouden worden, en den 28sten opgetreden, eene onbeperkte

terwjl de bezetting, behalve de Nationale heerschappj te Parjs in handen kreeg.Om
garde (7500oëcierenen 241000man),krjgs- deze te bevestigen, schreef zj algemeenen
gevangen werd; daarenboven moest Parjs dienstpligt uit bj de Nationale gardevan het
eene oorlogscontributie betalen van 200 mil- 19de t0t het 40ste levenslaar,en sloot de
lioen francs.De ontwapingderNationalegarde poorten, om het vertrekken van ingezetenen

en het bezetten van Parjs door Duitsehe
troepen waren door von Wi:-lrck geëischt,
maar op aandringen van Tltiers had hj die
eischen laten varen.Den 29stenJanuarj be-

te verhinderen. Voorts zond zj hare handlangers naar elders,om ook dââr communistische onlusten te veraekken,welke moesten
dienen tot de stichting van eene federatieve

zette m en de tbrten, en nu w erd de stad republiek.Zelfs ondernam zj den 3denApxil
aanstondB van levensmiddelen voorzien.Daar onderaanvoering van Flourens een togt naar
hetvaststellen dervredespréliminairenbj den Versailles,om de wettige regéringvanFrankaqoop van den driew eeksehen wapenstilstand rjk te vc
arnietigen; deze aanvalmislukte en
n0g nietgeschied was,vorderde von.fïqwzztvcl Flourenssneuvelde,terwjlde elders gerezene
onl
us
t
e
n
werden gedem pt. D e Commune beals voorwaarde van het verlengen daarvan

het bezetten van het westeljk gedeelte van paalde zich nu tot Parjsydatten westen en
Parjs doo1*Duitsche troepen. Ditgebeurde zuiden door een Fransch leger werd ingesloop den lsten Maart m et 30000 many doch ten, terwjl de Duitschers ten noorden en

deze vertrokken reaeds den volgenden dag, oosten de forten in bezit hadden.In deComnadat depréliminairen doorde Nationale Ver- mune verkregen inm iddels de internationaalgadering te Bordeaux waren aangenom en.D e socialistische denkbeelden de overhand, en
hoogere standen teParjshadden na hetop- hunne vurigste aanhangers, B lanqui, FJII
heFen van het beleg grootendeels de stad Pyaten Clwneret,m aaktenzichmeestervanhet
verlaten; de overige volksklassen waren uit- bewind en waagden het den 19dea Aprileen

geputenafkematen wrevelig op deregêring proqrammaaftekondigen,waardoorhetgecenwegenshet vaststellen van den vervaldag der tral
lseerde Frankrjk herschayen werd ln een
wissels op den 13den Maart,waardoor velen eedgenootschap vanzelfstandlgestedeljkereonherstelbare verliezen hadden geleden, als- publieken(communes),meteenvertegenwoormede Wegens het verplaatsen van den zetel digend ligchaam ter behartiging van gemeender Nationale Vergadering en der Reyéring schappeljke belangen,zondergeesteljkheid,

na
arVersailles.Datgafaanleidinqt0tnleuwe ambtenaren, staand leger en hoofdstad en
woelingen van de Roode Republlkeinen,S0- meteen vol
komenwaarboryvool'vrjheidvan
dalisten en Communisten, en de Reyéring persoon, geweten en arbeld. Men begon dit

deed niets om ze te beteugelen.De Natlonale fraaiklinkend programma te verwezenljken
garde was allengs ontwend aan regelmatigen doormiddelvanhetvreeseljkstschrikbewind,
arbeid,bewel.
kt door woelzieke heethoofden, gerigttegen devrjheidvan drukpersentegen
en vorderde eenè voortgezette uitbetaling der de persoonljke vrjheid. Na den mislukten
soldj.Den 26sten Februarj begonnen zj op aanval op Versailles werden de aanvoerders
eigen gezag te handelen,doordien zj Q7 ka- nietalleen afgezet,maarzelfsindegevangenis
qonnen Van het W agram plein naar de voor- geworpen ,en m en noodzaakte vreedzameburstad St. Antoine sleepten, waarop den 3den gers met geweld t0tde krjgsdiensten t0thet
Maart n0g andere volgden.Den gden Maart aanvaarden van ambten. De Comm une beontstond onder den naam van Comité Central zorgde zich het noodige geld,eene s0m be-
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loopende van 52 millioen francsj door ver- zjn.De noordeljke keten van ditgebergte
beurdverklaring van npenbare bezittingen en looptmetrenehoogtevan omstreeks600Ned.

door afpersing bj de bank,bj de spoorwegmaatschappjen en bj particulieren.lnmiddels
werd de uitkomst der worsteling tegen de
troepen te Versailles bj den dag rampspoediger.Langzaam maar zeker rukten die troepen voorwaartsenbombardeerdendezuideljke

elop 7040'N.B.van de Ri0 Aruibj Ciudad

Bolivar naar den grooten waterval der Rio
Caroni en scheidt ten oosten van deze rivier

als Siërra Imataca dezjrivieren derOrinoco

van die der Cuyuni. Een sterk vertakt ge-

bergte vultde wjde ruimtetussehen deOri-

fbrten,die in het bezit waren derCommune, noco, de Ventuari en den middelloop der

alsmede Parjszelfuitdekanonnen van den Caroni;zjne uitloopers volgen meesàleene
Mont Valérien. Den 9den Meimoest hd fort noordoosteljke rigting,zjn van rivieren met
Issy, den 14den hetfortVanves benevenshet
fort Montrouge zich overgeven, zoodat de
Communezich binnen den vestingmuurterugtrok.Doch oolt deze werd doorhaarverlatenj
en den zlsten Mei desnachts drong hetkorps
van generaal Donay door de Porte St.Cloud
in de stad.In 5 kolonnes rukten de troepen
van Versailles voorwaarts naar hetstadhuis,

engtèn en watervallen doorsneden enverheFen

zicll weinig hooger dan 1000 Ned.e1.Alleen

in hetzuidwesteljk gedeeltevan dezebergstreek,aan de knie derOrinoco,verheftzich
debergketen derCerrosdeSipapo(4050'N.B.
)
a1s een reusachtige muur en vormt den aan-

vang eener reeks van hooqe bergen.Hier

heeft men eigenljk den Sierra de Parime,
terwjlde Commune,na hetverwoesten van tusschen wiens uitloopers de Orinnco, de
het huis van Thiers en het omwerpen der Caura, de Parime, de Paraba en andere riVendôme-zuil, den 24sten Mei bevel gaf t0t vieren ontspringen;t0tzjnetoppen behaoren

hetvermoorden dergjzelaars,endaagsdaarna
t0t het in brand steken der openbare gebouwen.Dit gesehiedde bj hetwoeden van
een vreeseljk straatgevecht.De Tuilerieën,
hetgebouw van hetministérievan Financiën,
van de prefectuur der policie, het stadhuis
enz. w erden eene prooider vlammen,en de
aartsbisschop Darboy en anderen doodgeschoten. Inmiddels w erd de eene barricade na de

de Duida (2500 Ned.elhoog) en deMaravaca (meer dan 3000 Ned.elh00g).Dezuideljke vertakkingen van dit gebergte n% r
de zjde der Ri0 Nggro behoorent0tdeonbekende gedeelten van Zuid-Amerika.Aan de

oostzjde heeft men als waterscheiding de
Siërra Pacaraima,en aan het oosteljk uit-

e
indedaarvan eene bergstreek meth0oyetoppen, waartoe de Roralma, de Zarqm alca en

andere door de regérinrstroepen veroverd, de Erimitebubbehooren.Tusschen dezjrivieterwjlmen op de verdedlgersderCommune ren van deParime en van deEssequibowordt
opeenebloedige wjzewraak nam.Denz8sten de waterscheiding lager en verandert in eene
Mei werden 00k de voorstad Villette en de
ButtesChaumontbemagtigd,waarna zich den
Qgsten Meide laatste oproermakers naar Vincennes begaven. Men nam 3000 Communemannen gevangen en bragthen naarVersailles
om aldaarte regt te staan,en men schathet
aantal gesneuvelden op 20000.D aarop werd
de stad ontwapend, de Nationale garde ontbonden, en generaal Ladmirault tot gouverneur benoemd.D e rust wasnu hersteld,daar

draagqlaats,Ja,gedurende denregentjdhebben dle wateren gemeenschap met elkander.
Hetgroote oosteljkegedeeltederbergstreek
van Guyana met den Siërra Acaraienz.t0t
aan den mond der Amazonenrivier,eene oppervlakte beslaande van ongeveer 7000 o

geogr.mjl,kan men niett0thetParimegebergte rekenen.
Parime is ook de naam van eene rivier in

Brazilië. Zj ontspringt op het evenzoo geen door bloedige tooneelen tot bezadlgdheid nagenoeg 750 Ned.mjlde Tacuttlen stroomt
gebragt was. Na dien tjd heef'
t het stedeljlt daarna als Urariquira ofRio Branco m eteene
bestuur van Parjs zich bejverd,om de ge- lengte van 590 Ned.mj1naardeRioNegro.
slagene wonden zooveel mogeljk te heelen, Haar geheele gebied ligt tusschen de keervoor den bloei van handel en njverheid te kringen; zj is zeer waterrjk en door boschzorgen en Parjs tot de meestaantrel
tkeljke rjke orvrrsbezoomd.
der steden Van Europa te verhefen,en de
Parlnl (Giuseppe),een ItaliaanscN lier-en

de werkliedenbevolking aanmerkeljk gedtlnd noem de gebergte, ontvangt na een loop van

prachtige W ereldtentoonstelling, die er on- hekeldiehter, geboren den zzsten Maart 1729

e Bosisio op het grondgebied van Milaan,
lanjs(1Mei1878)geopendwerd,loktvreem- tonde
rscheidde zich reeds vroeg door groote
dellngen uit alle oorden derwereld bj hon-

derdduizenden derwaarst.

Parp
--s (Graafvan),zie Orlêans.

gaven desgeestes.Hj wjdde zich eerstaan

de studie der godgeleerdheid, maar moest,

Parlm e of Mërra de z'
lrï-d is.de naam door eene zware zlekte verlamd,daarvan afVan een zuid-Amerikaansch gebergte. Het zi
en, zoodat hj zich bj die der letteren

vonnt den westeljken vleugelvan hethoûg- bepaalde.Nadat zjneeerstegedichten nageland van Guyana, tusschen de vlakten van noeg onopgemerkt waren gebleven, leverde

den benedenloop der Orinoco en die der Ri0 hj in 1763een didactischhekeldicht,getiteld:
Negro en der Amazonenrivier. Het beslaat X11 mattino'') waardoor hj grooten roem
eeneoppervlaktevan 11000 Ej geogr.mj1en verwierf.Twee Jaarlaterverscheen hetverbestaat uiteene onregelm atige zam envoeging volg daarop onderden titel:rIlmezzogiorno''
van bergen,welke door vlakten en savannen doch eerst na zjn dood werden:pIlvespro,)
van elkander gescheiden en in het zuiden, en rLa notte''terperse gelegd.Deze viergew esten en noarden door de Orinoco begrensd dichten, waarin het ligtzinnig en berispelgk
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levensgedrag van den Milanéschen adel met genoemde godinnen wildezich dientoeëigenen,

bjtenden spotwordtdoorgehaald,vormenéén on toen zj de beslissing vroegen van Zews
geheelonderden gemeenBchappeljken naam : (Jupiter),verwee: deze haarnaarParls.âan
n11giorno''enbehoorent0tdevoortreFeljkste dezen beloofdeHererjkdom en magt,Atltene
voortbrengselen der Italiaansche letterkunde.
De aristocratie te Milaan gevoelde zich daardoor diep gekrenkt en Parkni z0u aan hare
wru kzuchtnietontkomen zjn,z00 hj geen
beschermer had gevonden in graafl'irmiant

wp
'
-sheid en roem ,en Apl
trôdite de schoonste

V'OIIW , waarop ParLs den appelaan lM tst-

genoemde toekende. Toen hj voorts in die
dagen een oFerstier naarTrolebragt,werd

hj doorzjne bloedverwanten herkend en a1s
den Oostenrjkschen golverneur van Lom- Z00n Vlm PrlamnsmeteerbeWjzenoverladen#
bardje. Deze belastte hçm met deredactie zoodathjaldaarbleef-Geholpendoorzz/
zrti#ife,
van de pGazetta milanese''en benoemde'
hem schaalttehj vervolgenstle stshotlnstevrolzw ,
t0t hoogleeraar in de dichtkunst en welspre- nameljk H llena, de'echtgenoote van den
kendheidaan dePalatjnscheschoolteMilaan, Spartaanschen vorst M enelaus, die hem op
en na de opheëng van deze in 1769 t0t eene reis naar Griekenlandgastvrj had ontleeraar aan hetgymnasium der Brera. Later haald.Met haar bragthj 0ok een grootgewerd hj diredeurvan laatstgenoemde inrig- deelte der schatten van hetKoninkljk Huis
ting. Na den inval der Franschen zag hj over Egypte en Phoenicië naarT1'
0Je.Deze
zich benoemd t0tlid vandenstedeljkenraad schaking, vergezeld van roofjdeed den Tr0te Milaan, maar verloor die betrekking na Jaanschen 00r10g ontbranden.Homerusroemt
den terugkeerder Oostenrjkers.Hj overleed de schoonheid van Parh en stelthem voor
den 15den Augustus 1793.Fjnegeestigheid, a1s een #riend van hetsnarenspel en van de
eene oorspronkeljke verbeelding,een bloem- vrouwen,voortsa1seen bekwaam krjgsman,
rjke en tevens krachtige stjlen eene mees- die Aeltillesmeteen pj1doodde,maartevens
terljke versifcatie kenmerken bovenvermeld als iemand van een ligtzinnig karakter,die
gedicht.Zjne overige verzen vielen minder alBoorzaak van denstrgdz:lfsbjzjnebloeiin den smaak, met uitzondering van eenige verwanten gehaatwas.Bj de verovering der
voortreFeljke oden. Zjne yopere'' zjn in stad werd hj door Pliloetetes met ôén der
1801- 1804 in 6 deelen te Mllaan in hetlicht pjlen van HlradlstHérculéslgewond,waarna
verschrnen.
hj terugkeerde naar Oenone,om bj haargePams L. is de naam van een plantenge- nezing te erlangen. Zj weeshem ec'
hteraf,
slaeht uit de familie derStruikwinden (Smi- zoodathj weldraMn de ontvangenewonden
laceae).Hetomvatoverbljvendekruiden,die overleed. De kunst stelt hem voor als een
in Europa en Siberiëgroejen.Zj onderschei- baardeloos m an met eene fraaje, Jeugdige
den zich door een bloemdek met 8 smalle, gestaltçen meteenePhrygischemuts.
uitgespreide slippen en doormeeldradenjwier
Parls (AlexisPaulin),een Fransch schrjhelmbindsellangerisdan dehokjesderhelm- ver,geboren den 25sten Maart1800teAvenay,
knoppen, alsm ede door eene 4-hokkige bes. is sedert 1837 lid van de Aeadémie desInDe ée'nigesoortisParis glcdri/blilL.,eene scriptions, w erd in 1853 hoogleeraar in de
gifplant,die zich onderscheidt door een enkel- oud-Fransche taal-en letterkundeaanhetC01voudigen stengel ter hoogte van 10- 25 Ned. lège de France te Parjs en heeftzich verduim ,door 4 in eenkransgestelde,elliptische, diensteljk gemaaktdoor hetleveren van eene
gespitste stengelbladen, door eene aan den reeks van bjdragen t0t de geschiedenis der
top geplaatste bloem en door eene drooge, oud-Fransche taal- en letterkunde. O0k gaf

dnnkerblaauwe bes Zj groeitingeheelEuropa
in schlduwrjke,vochtigebosschen.
Parls, o0k we1 Aleœandros genaamd,de
tweede zoon van PrlamusenHêcabe(Hécubah,
veroorzaakte den Trojaanschen Oorlog.Vôör
zjne geboorte droomde zjne moeder,datzj
het licht schonk aan een vpur,dat Ilium in
vlammen zette, zoodat Pelam'
ws den jongge-

hj eene Fransche vertaling der W erken van
Byron in hetlicht(1830- 1832,13dln).Eindeljk vervaardigde hj een uitmuntenden catâlogus der Fransche handschriften in de Bi-

bliothèque Nationale te Parjs.- Zjn zoon
Gaston,geborenin1839,desgeljkshoogleeraar
te Partjstsehreefeene bekroonde allistnire
poétique de Charlemagne (1866)'', eene
borene op den Ida deed te vondeling leggen. KGrammaire historique de la langue française
Men vondnaverloopvansdagenhetkindineen (1877)/' enz. - Een broeder van eerstge-

ongedeerdentoestand,gezoogddooreenebeerin, noemde,AntoineZpid,geborenteEpernay in
gaf hem den naam van Paris en droeg zorg 1802,ishoogleeraar enbibliothecal'isteReims,
vnor zjne opvoeding.Eerstlaterontving hj en heeftalsoudheidkundige en alsbeûefenaar
den naam van Alexandros wegens de dapper- dergejchiedenis eengoeden naam verworven.

Parlsh-Alvars (E1ie),een onovertrofen
heid,waarmedehtjde kuddeverdedigde.Op
hetIda-gebergte tradhj in hethuweljk met harpspeler en verdiensteljk componist,geboOenone, de dûchter van den riviergod Cebren ren te Londen den 28stenFebruarj1808,was
en leefde m ethaar zeergelukkig.Toen werd een leerling van Labarre en Dizi,reisde in
hj uitgenoodigd door Here (Juno),Aph'
ro'dite D uitschland,in ltalië en zelfs in hetOosten,
(Yenus)en Atltene(Minerva)om hetbekende toefde eenigen tjdin Engeland,trok in 1847
oordeel uitte spreken. Op de bruiloftname- naar W eenen en overleed aldaara1sKeizerljk
ljk van Peleu had frid(detwistgodin)een kamermuzikant op den 26stenJanuarj 1849.
gouden appel onder de gasten geworpen met Hj heeftonderscheidene compositiën voorde
het Qpschrift:sAan de schoonste!''Ieder van harp nagelaten.
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Park (Een) noemde men oorspronkeljk architedure (4dedruk,1874,eenereeksvan
voorlezingenl'',- en voltooidehet2deen3de
verbljfvond, doch geenegelegenheidom te deel van het werk van Twrner: ,Some acontsnappen.Daar zulke diergaarden veelalt0t count of domestic architecture in England
wandelplaatsen werden aangelegd, gaf men (1853-1859)7'.Voorts leverdehj eene reeks
eene omheinde plaats, waarin hetwild een

allengg aan alle met boomen en heeyters be- van verhandelingen,en houdt zich bezig met
plante wandeltuinen den naam van park.Een de ui
tgave van rThe archaeoloyy of Rome
park is een door de kunst aangelegd fraai (1844 enz.)'',waarvan 4 deelen ln hetlicht

landschap,hetwelk zooveelmogeljk een na- gekomen zjn.Hj issedert1869eerstecustos
tuurljk voorkomen moethebben.Men vindt van hetAshmolean Museum te Oxtbrd,sedert
er dus geene bloemperken,m aarw e1bloemen, 1871 ridder van de Bath-orde en voorzitter
ill bosschen
al1
swa
nra
zs
jge
vae
nn en ixl Vl
**
lvers van de ArchitecturalSociety te Oxtbrd.
opreg
rr
ond

groejend,
zelfopgekomen. Tkeodor Parker,een verdiensteljk AmeriGrooteparken zjn gewoonljk verbonden aan kaansch godgeleerde.Hj werd geboren den
vorsteljke paleizen en adelljke kasteelen, 24sten Augustus 1810 te Lexingfon in Massainzonderheid in Engeland.
chusetts,studeerde te Cambridge,en werd in
Afen geeftden naa:a van park 00k aan een 1836predikantbjeenegemeentevanUnitariërs.
depôt van saaterieel der artillerie of genie, Zjne vrjzinni
geyevoelens,die hjzoowelop
dat aldaar bj een beleg ordeljk isgeranp den kansel als ln het dobr hem uitgegeven
schikt. Daartoe behooren vooral voertuigen. tjdschrift: nDial''ontwikkelde,gaven echter
Dientengevolge bestempeltmen metden naam zooveel ergernisj dat hj afstand deed van
van park 00k eene bepaalde afdeeling van zjnebetrekking.Hj reisdenunaarEngeland,
voertuigen der artillerie;men spreektvan een Duitschland, Frankrjk en Italië en maakte
dill.
nie
park en bedoelt daarmede alde voer- zich bekend met de letterkunde dezer landen
tuigen der artillerie van eene divisie,en van en vooral met de Duitsche taal. In 1844
hetgrootFrà,ofvan alleartillerievoertuigenj keerde hj naar Boston terug en aanvaardde

wederhetpredikambt,en sedert1845 wjdde
hj al zjne krachten aan debestrjding der
slavernj.Afgematdoorovermatigeinspanning
overleed hj teFlorenceden 15denMei1860.
Parken , zie RcltikgodLnnen.
Zjnewerken zjn in 1860- 1871in 14 deelen
Parker.Onderdezennaam vermeldenwj: in hetlichtverschenen.
W illiam T r àdr1geboren in 1781.Hj verParlem ent beteekent eigenljk eenever-

die nietbtidedivisiën ofdereserve-artillerie
behooren. Groote parken wordengewoenljk
in parkkolonnesverdeeld.
Park (Mung0),zie M %ngo Park.
overde in 1806 als kapitein van het fregat
*Amazon'' het Fransche fregat rLa Belle
Poule.,, en maakte in 1809 zich meester van

gadering, waar gesproken w ordt,m aar m en
bezigt dat woord inzonderheid van het En-

noemd t0t lord derAdmiraliteit.In1841werd

W ital
us geheeten. Toen de Noormannen En-

gelsche Hooger- en Lagerhuis.Reedsbj de
de citdélvan Ferrol.In 1830 klom hj op Angelsaksen bestonden zulke rjksdagen,die
t0tschout-bj-nacht,voerdein 1832bevelover den naam dragen van W itenagemot(vergadeeen Britsch eskader,en zag zich in 1835 be- ring van wetenden) en zjne leden werden
hj opperbevelhebber derzeemagtin de Chi- geland veroverden, namen de W itenagemots
néschewateiren,bemagtigdeverschillendeplaat- een einde,maarde Noormannen bragten het
sen,forceerde den m ond van deJan-tse.kiang leenstelsel mede, en bj merkwaardige geleen sl00tden 26sten Augustus 1842 den Vrede genheden vereenigden zich de vazallen der
van Nanking.In November 1844 werd hjba- Kroon om denleenheer.Dievazallenbeschouw-

roneten daarna vlootvoogd in de Middelland- den zich tevens a1s opvûlgers der Angelsaksche Zee, waar hj vruchteloozepogingenaan- sische grooten,alzootoegerustm etdebevoegdwendde,om de opstandelingen op Sicilië met heid der aloude W itans.D etwisten over het
de regéring te Napels te verzoenen. In het bezit van den troon onder de opvolgers van
najaarvan 1849 zeilde hj naarde Dardanel- W illem de Tràrorerclr en de oneenigheden
len, om de Porte door uitzigtop de onder- metde Kerk kwam endezen baronnen uitmunsteuning van Engeland te bemoedigen,en in tend te stade,Ja,in den tjd van Jan zazlt
fer

1850 noodzaakte hj het Grieksche bestuur Land maakten zj oproer, zx dat laatstgedoor eene blokkade der havens zich naar den noemdeden 15denJunj 1215deMagnaCharta
wensch van Engeland te voegen.In 1851wer; onderteekenen moest, waarin onder anderen
hj admiraal der Blaauwe Vlag,legde zjn bepaald werd,dat de Koning alleen mettoekommando neder en werd in 1854 directeur gtemming dervergaderingvan baronnennieuwe

der haven te Plymouth. In 1863 ontving hj belastingen kOn opleggen,terwjl de band-

eene benoeming t0tadmiraalder W itte Vlag, having der Magna Charta aan 25 baronnen
en overleed den 12den November 1866.
werd toevertrouwd.De Magna Charta isderJohn Sàzlry Parker, een jverig beoefenaar halve de grondslag der constitutionéle instelder kunstgeschiedenis. Hj werd geboren te lingen in Engeland, zoodat de Engelschen
Londen in 1806, leerde den boekhandel en t0t aan heteinde der middeneeuwen datstuk
werd deopvolgervan zjn 0om JosephParker 38-maalhebben doen bekrachtigen.Omstreeks
te Oxford.Hj schreef: rGlossary of terms het,midden der 13de eeuw begon men de
used in Grecian,Roman,Italian and Gothic vergadering van baronnen metden naam van
a
rchitecture (1836; 5de druk,1850,3 dln)'', Parlem ent te bestempelen,en ditlaatste onthe study of Gothic ving eene aanmerkeljke uitbreiding doordien
pAn introduction to t
X 1.
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00k de lagereadelen de burgerjeraan toe- zich op geljkeljn steldemethetHoogerhuis.
mdors(1485-1603)vermeerderde
gevoegd werden.Simon van Aogzt/brfriepna- Onderde T'
meljk in 1265,na deinhechtenisnemingvan het Koninkljk gezag door de Hervorming.
den Koning,twee ridders uitiedergraafschap

en twee burgers uit sommige steden bjeen
en legde alzoo den grondslag voor hetLagerhuis.De20steJanuarj 1265,toen hetnietlwe
Parlementieeerstemaalvergaderde,kanderhalve a1s ztjn geboortedag worden beschouwd.
Onder de eerste drie Ednards (1272- 1377)
w erd hetParlem entm eer en m eer een erkend
bestanddeelvan hetstaatsbestuur.Debaronnen

Het Parlement betoonde zich zeer meegaand
en verzuimde zelfs t0e te zien op hetbestuur.
Intusschen had het regt van het Parlement
reeds diepe wortels gescheten, zooals bleek

tlit een qevaarljken opstand,uitgeloktdoor

eene poglng van Hendrik VIII(1509- 1547),
om zonder toestemm ing van het Parlement
belastingen te heFen, zoodat de Cgnstitutie
0ok ondel-deTudorsongeschondenbleef.Daar-

vereenigden zich van tjd t0t tjd met de entegen zochten de Stuarts(1603- 1688),zonvasteKoninkljkeraadsheerent0teen Grooten der eenigen eerbied voor de regten van het
Rjksraad(Magnum Conciliuml.Allebelangrjke Engelsche volk,de onbeperktemagt,in geesaangelegenheden werden hierbehandeld,vooral teljke zaken door de Hervorming aan de
het onderzoek van verzoekschriften,het be- Kroon toegekend, o0k op wereldljk gebied
noemen van aanzienljkerjks-ambtenaren en t0etepassen.Zj vonden echtereengeduchten
egenstand in hetregtsgevûeldes volks en in
de buitengewone rertspleging,te voren uit- t
hardnekkigheid der Presbyterianen. Die
sltlitendaan den Konlnrtoevertrouwd.Hieruit de
worsteling leidde t0t de teregtstelling van
ontstond volgenshetmlddeneeuwsch beginsel,

datieder dool
-zjnestand-ofberoepsgenooten KarelI (1649)en t0tde afschaëng van het
m oest gevonnisd worden,de kam er der pairs

Koningschap.Deregéringvan Kard 11(1660-

(paresofgeljken)tenbehoevevandenRjksdag 1685)erkende de regten van hetParlement,
en later ten behoeve van het Hoogerhuis,en maar Jacob 11 (1685- 1688)vernieuwde den
eindeljk hetpairschap alseenbepaaldestand. strjd tegen do Constitutie,waarin hj echter
Tevens vereenigden zich de kleine baronnen
met de achterleenmannen t0t ééne klasse,die
der ridderschap, waarmede de poorters der
grootste steden zich verbonden,en deze verbindtenis heett een grooten invloed gehad op
de staatsregeling in Engeland.

bezweek,omdathj tevens het qodsdienstig
gevoel van zjn volk kwetste.Bj detroonsbeklimming van Willem nan Oranjewerden

door de nBil1 ofrights(13 Februarj 1689)''
de grondslagen der Constitutie vastgesteld,
allevroegeremagtsoverschrjdingen derKonin-

Immersterwjlbj deOntwikkelingderste- gen onwettig verklaard en nieuw ew aarborgen

den en graafschappen hetaanzien der burgers

gegeven voor het regt van het Parlement.

(commoners)toenam ,erlangden zj 00k meer Onder het Huis van Hannorer (sedert1714)
aanzien op den Rjksdag.onder Edl
tard 11 werd het gezag van hetParlementvermeer-

werd reeds in 1322 het besluitgenomen,dat
in Engeland alleen zoodanige wetvan kracht
zou wezen, die door den Koning met toestemm ing van de t0t Parlem ent vereenigde
praelaten, gravent baronnen en gem eentevertegenwoordigers was vastgesteld. Onder

Edward III (1327- 1377) kwam de splitsing
van het Parlementin twee huizen t0t stand.
In de eerste Jaren beraadslaagden genoemde
4 standen n0g in afzonderljke localen,doch

derd, daar de troon-opvolging van dit Huis

op een Parlementsbesluit (Aet ofsettlement)

rustte.Daarin wordtaan den Koning hetregt
ontnomen van genade te schenken aan ministers,die door het Parlem ent in staatvan be-

schuldiying zjn gesteld.Hetgebruik,om de

begrootlng niet langer voor den regeertjd 4es
Konings, maar telkens voor een Jaar vastte
stellen,maakteeeneJaarltlkschebjeenroeping
van hetParlementonvermtideljk,terwjlhet
allengs vormden zich de eerste 2 standen tot zittingstjdperk der leden onder George I op
een H ooger-en de laatste2 toteenLagerhtlis. 7jaren werdbepaald.Depogingendereerste
Sedert 1384 werd hetregtvan medebeslissing
der gemeentevertegenwool'digers over alle in
hetParlementvoorgedragen besluiten erkend,
en sedert 1377 reeds bezat het Lagerhuis in

Koningen van het Hannoversche Huis, om

een persoonljk bewind in te voeren,waren
vruchteloos en zjn laternietvernieuwd.Het

Parlement onderqing slechtseenigewjziging
den Koning en de Lords,en in 1376 had het l
and (1707)en metIerland (1800).
eeneeerstepoginggedaan,om doorzjneaan- In het Parlement stonden vanouds twee
klagt (impeachment) lord Latimer in staat partjen tegenover elkander: redurende de

zjn Spreker (Speaker)een orgaan tegenover doûr de vereeniglng van Engeland met Schotvan beschuldiging te stellen. Gedurende de eerste Revolutie (1640- 1649) d1e der Cavaliers en der Rondhoofden, - gedurende de

regéring van Aic/zcrd11 (1371- 1399),Hen& ik IFX(1399- 1413)en Hendrik FY (14221461)waswegensde oorlogen in Frankrjk,
de persoonljkheid van sommigeregenten en
deonzekerheid htmneraanspraak opdentroon
de m agt van den adel grooter dan die van
hetK oningschap.Diem agtverm inderdeechter

Restauratie(1660)diederRoyalistenenPresbyterianen,- en daarna die der Recusanten
en Petenten. Sedert 1680 dragen die twee

partjen de namen vanToriesenW higs.Beiden
houden zich binnen de grenzen der Constitutie, maar de Tories zjn jverige voorstangedurende den strjd tusschen de Roode en ders van staats- en kerkgezag, terwjl de
W itte R00s, zoodatbj detroonsbeklimming W higs de onschendbaarheid der Constitutiovan Hendrik VII (1485) het overwigt der néle instellingen en het regt van volksweerKroon hersteld werd,terwjlhetLagerhuis standtegenmagtsoverschrjding derKroon in
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bescherming nemen.In den laatsten tjdheb- kiezen,indien zj over l/zde van allestemben 00k die parttlnamen hunne beteekenis men k0n beschikken. Hierdoor waseen beverloren en zjn vervangen doordievan Li- langrjke stap gedaan op den weg van den
beralen en Conservatieven. - Het geheele vooruitgang. Het Engelsche Parlement, hetgtaatsbestuur berusterin handen van hetPar- welk t0t op dien tjd doorden middenstand
lement. HetKabinet bestaater uit een klein gekozen was, werd toen eene vertegenwoorM ntal Rjks-ambtenaren,dieoverde gewig- diging van het geheele volk.De Constitutie
tigste staatsaangelegenheden beraadslagen en werd alzoo op een democratischen grondslag
hunne besllziten ten uitvoer brengen of aan geschoven,en hetaantalkiezersbedroeg bj
denKoningjsomtjdsnaadviesvandenStaats- dekmlzevan1868omstreeks1200000of82%
raad (Privy Council),ter bekrachtiging voor- m eer dan te voren.M en ging op dien dem oleggen.O0k moeter overeenstemming bestaan cratischen weg n0g verder in 1872;na dien
tusschen de meerderheid iu hetLagerhuis en tjd geschiedt de keuze?nietbj mondeljke

het Kabinetq dit laatste wordt alzoo uit de st
emming,maarschrifteljk (by ballot).Nietpartj der meerderheid in hetParlementge- temin is bj de laatste verkiezing eene aanvormd en treedt af, zoolra het den steun zienljke cons
eve
vooer
rsvat
chjin
geko
me
me
er
nd.eGe
rheei
n
dwo
ui
n
tdede
r,
dermeerderheid verliest.Sommigeuitstekende stembuste
leden van het Kabinet behooren steeds t0t daarde aanzienljkeconservatievengemakkehet Lagerhuis,om aldaar de politiek der re- ljker bondgenooten vinden bj de geringere
géring te vertegenwoordigen.
klassen,dan bj den middenstand.

TerwjlgeheelEuropadoordeeersteFran-

HetHoogerhuisbestaatgedeelteljk uiter-

sche Revolutie yeschokt werd,bleefde En- feljkepairsengedeelteljk uitdebisschoppen

gelsche Constitutle schieronveranderl,hoewel van Engeland. De Kroon bezit hetregt om
de keuze der Parlementsleden mank ging aan pairste benoemen en heeftdaarvanmeermalen
grootegebreken.Bjv.deR.Katholiekenwaren op ruime schaal gebruik gemaakt. De pairs
verstoken van het kiesregt en ook nietver- zjn erf
eljkeraadslieden derKroon!iedervan
kiesbaar.Voorts misten vele steden,die zich hen heefthetregtom van den Konlng gehoor
in denJongstentjdsterk ontwikkeldhadden, te eischen en hem omtrent staatsaangelegenhetkiesregt,terwjlonderscheideneburgtvlek- heden voorstellen te doen.
ken, schoon t0t onbeduidendheid vervallen,
De leden van het Parlement zjn er met
datregtn0galtjdbezaten.Erwaren75zulke betrekking t0t hunne redevoeringen en stemburgtvlekken (rotten boroughs),diestukvoor uitbrengingen onaantastbaar en alleen onderstuk geen 50 kiezers telden.In 125 vlekken worpen aan detuchtvan hetHuis,waarzj
hadden 89 leden van hetHoogerhuiseninn0g zitting hebben.Slechtsin beperktemateeveneen 70-talandere personen hetgezag in han- we1zjn zj teqenc,
riminélevervolging gevrjden,zoodatleden van hetHoogerhuisover218 waard.Iederl1d van hetLagerhulsmoetzjn
zetels in het Lagerhuis konden beschikken. mandaatnederleggen,zoodrahjeenregéringsDaarenboven werd de stemmenkooperj op ambtaanneemt.BeideHuizenhebbentezamen
groote schaalgedreven.Reedsin1780hadTiJ/ hetregt om deelte nemen aan de wetgeving
tevergeefseene poging t0thervorming aange- en de bevoegdheid om hethefenvanbelastinwend. Eerst in 1829 w erd besloten t0t de gen t0etestaan en om medetewerkenbjhet
toelating der R.Katholieken t0thetParlement vaststellenderbegrooting.Zjhebbenhetinitiaen in 1832nahevigen tegenstandvan deTories tiefop w etgevend gebied,daarzelfsdewetten,
envanhetHoogerhuis,onderden druk vaneene
gew eldige gisting onder het volkjde reformbill van lord Jokn A'
lzq
syel!aangenomen,waardoor hetaantalvertegenwoordigers dergraaf-

welke de Kroon w enschtvoor tedragen,door
de ministersnietam btshalve,m aar als leden
van het Parlem ent worden ingediend. De
Kroon heeftechter metbetrekking t0tdewetschappen vermeerderde, terwjl het kiesregt ten een absoluutveto,w aarvan intusschen na
aan een aantalburgtvlekken ontnomen en aan W illem II1 geen gebruik gemaakt is.De begroote steden toegekend werd.Dientengevolge raadslagingen overzakenvan geldeljken aard
hadden in het Lagerhuis zitting:143 verte- hebben eerst plaats in het Lagerhuis. Het
genw oordigers der40Engelschegraafschappen, Hoogerhuis kan de besluiten van het Lager324 van 185 steden,4 van de universiteiten hui
s slechts in hun yeheelaannemen ofveren 29 van W allis,- voorts voor Schotland weryen, maar er nl
ets in veranderen. Het
64 vertegenwoordigers der graafschappen en toezlgt op het staatsbestuur wordt doorhet
23 der steden, en voor Ierland 54 dergraaf- Parlement uitgeoefend door interpellatiën,enschappen,39 der steden en 2 deruniversiteit quêtes, commissiën, besluiten, adressen en

te Dublin.Eene aanmerkelgke wjziging in aanklagten,zooweltegen ministersa1steyen
de verkiezingen werd voorts gebragt doorde ieder ander ambtenaar. De aanklagt (1mnieuwereformbillvan 1867.Hetkiesregtwerd

peachment) wordtin hetLagerhuisqeformu-

daarbj,behalve aangrondbezittersttoegekend leerd en naaannemingdooreenecommlssieaan

aan huurders van een geheel huis na één- het Hoogerhuis ingeleverd,waarmen erover

Jarige bewonipg daarvan,alsmedeaan huurdersvan kamers,die:
i
'aarljks10pondsterling
huurbetaalden,terwkldeeensusop hetplatteland gesteld werd op 12 pondsterliyg.Inde

beraadslaagtenbeslist.Zondereigenljkeregtsbedeeling, op grond van doelmatigheid,kan

debestraëngvaneen ambtenaaralleenylaats
hebben door eene afzonderljke wet (b111of
12 grootstç steden erlangde de mlnderheid attainder),diedoorbeideHuizengoedgekeurd
het regt ée
'n van de 3 vertegenwoordigers te en door den Koning bekrachtigd is.HetPar35*
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lement besteedt een grootgedeelte van zjn
tjd aan wetten van ondergeschikten aard
(private bills),die betrekking hebben op naturalisatie,hetverleenenvanregtspersoonljkheid aan vereenigingen, van concessie aan
spoorwegmaatschappjen,het beoordeelen van
plaatseljke verordeningenenz.HetHoogerhuis
vormt n0g altjd in sommige gevallen het

deningen dan eerst voûr Ierland van kracht
w aren j al
B zj haar zegelhadden ontvangen

van het Iersche Parlement, terwjl zonder
vergunning des Konings aldaar geene Parlementsvergadering mogt plaats hebben. Het
wilde aan H endrik VIII nietgelukken, de
H ervorming in te voeren in lerland,en nog

ten tjde van Eloabeth weigerde het Parle-

hoogste Hofvan Appèl, hoewel er plannen vaent er den eed, waardoor hetkoninkljk
bestaan om daaraan die bevoegdheid te ont- gezag in kerkeljke zaken werd erkend. In
nemen.In ieder Huis wordteen wetsvoorstel de dagen van Karel I evenwel veG jderde

driemaalgelezen.Bj eeneeerstelezingwordt Dtayovd allen uithetParlement,die weigerhetzeldenverworpen en bj detweedeloopen den dezeu eed af te leggen t1641),en in het

de beraadslagingen meestaloverdebeginselen. algemeen werd de magt van het Parlement
W ordt het hierna niet atkestemd,dan gaat toen zeer beperkt. In 1661 had slechts één
aan de derde lezing en de eindstemmingeene R.Katholiek er zitting,en kortdaarna moesgezette overweging vooraf,hetzj dooreene ten al de leden er gemelden eed afeggen en
tommissie,hetzj in eenevergaderingmetge- zich tegen de transsubstantiatie verklaren.
gloten deuren onder een afzonderljken voor- Ja,de R.Katholieken,dieverreweg demeerzitter (chairman), die de plaats inneemtvan derheid der Iersche bevolking vormdenjverden gewonen president(speaker).W ûrdthet loren in 1729 het kiesregt.Nadat nu alle R.
voorstel na eene der lezingen afgestem d of Katholieke bestanddeelen uit het Parlement
zes m aanden verdaagd,dan is hetverw orpen. verwjderd waren, begon dit laatste zich te
Ieder 1id kan in deopenbarevergaderingover ontwikkelen naar het voorbeeld van het Enhetzelfdeonderwerp Blechtseenmaalhetwoord gelsche en deel te nemen aan de wetgeving.
voeren; wie spreken wil,Btaatop en neemt In 1793 moest men echter de R.Katholieken
den hoed af.De verdere goedkeuring vaneen weder in het bezit stellen van het kiesregt,
wetsvoorstelgeschiedtin hetHoogerhuis.Men en na dien tjd zoöht men hetIerscheParheeft oëciéle verslagen der zittingen van het l
ementmethetEnyelschezamen te smelten,
Hoogerhuis sedert1509 en van hetLagerhuis 'tgeen door deunle van 1 Januarj 1801gesedert 1547,en mededeeling derredevoeringen lukte.
sedert 1680. Het Hoogerhuis telt thanq 548
O0k vergaderingen van volksvertejenwoûren hetLagerhuis 658 leden.
digers in andere landen heeft men,ln navolOok in Schotland bestond een rijksraad, ging der Engelschen met den naam van Parwelke Op dien in Engeland geleek,gevoxmd lementbestempeldj bjv. het Parlement te

uitwereldljkeengeesteljkegroûtwaardigheids- Frankfort (zie OnderDuitschland)in 1848bekleeders, later 00k uitafgevaardigden der 1849.
steden,en sedertJaeob TV ,die alsJacob1den
Het Parlement in Frankrjk is geheeliets
Engelschen troon beklom,desgeljksuitver- anders, nameljk de hoogste regtbank des
tegenwoordigers der ridderschap. Het Schot- rjks. Van deze is dat van Parg's, uit het
sche Parlement had eene Zeer uitgebreide oude llofder Pairs ontstaan,het oudste.Het
m agt. D e vaststelling der belastingen, het vergezelde den Koning op zjne togten,0mgebruik der opgebragte gelden, het oproepen
van het leger, de beslissing over oûrlog en
vrede en de w etgeving, dat alles behoorde
t0t de bevoegdheid van het Parlement,hetwelk tevens op het gebied der regtspleging
de hoogste instantie vormdeen zich zelfs met
de familiezaken des Konings bemoeide. De

dat naar den oud-Germaanschen regtsregel
het vonnis uitgesproken moestworden Op de
plaats der overtreding.Het waszamengesteld

de ridderschap een tegenwigt tegeu den adel
en verkreeg er door de Hervorming eene uitgebreide magt.Nadathet Schotsche Vorstenhui: met Jaeob 1 den Engelschen troon beklommen had (1603),werd de magtvan het
Schotsche Parlement beperkt, hoewel het

ven,die den schuldige metden dood bedreigden, in handen van dat geregtshofmoesten

uit edellieden en aanzienljke geesteljken,
aan wie de Koning zjne ambtenaren enregtsgeleerde raadsheeren toevoegde.Door de her-

vormingenvanLodewj;kIX (1226-1270)werd
Kroon zocht ill de bloejende steden en ill bepaald,datalleaanklagten wegensmisdrj-

tjdensdeeersteEngelscheRevolutiezelfstandig

de teugels van het bewind aanvaardde.Het
Engelsch beheer in Schotland leidde t0tbotsingen,die dit laatste meteene omwenteling
bedreigden. Daardoor ontstond de unie met
Engeland op den lsten M ei 1707.
Het Iersche Parlement bestond uit baronnen en praelaten.Vertegenwoordigers van den
derden stand traden daarin eerst op onder

komen.Bj ditgeregtshofk0n men in beroep

komen van lagere regtbanken;hetnam kennis

van zaken,diedeRjksstanden ofdeKoninkljke ambtenaren betroFen en registreerde
wetten, afkondigingen en bejluiten.Het registerdroeg naarzjn eerste woord den naam
van polim'
',en een gedeeltedaarvan (12541318) werd in 1840 in de pDocuments inédits sur l'histoire de France''doorBewgnotin
het licht gegeven. Ten gevolge Van e0n besluit van PltilippwsIV van 22 Maart 1302

vestigdehetParlementzjn zetelteParjsen
kwam er Jaarljks tweemaal bjeen. Sedert
Ed'
a-d fff;zj wordenin1399uitdrukkeljk 1380bleefhetvoortdurend vergaderd,terwjl
genoemd.Belangrjk wasvoorIerlanddewet commissiën uit het Parlementzich op regtsvan 1445,volgens welke de Engelschevernr- dagen naar Rouen en Treyes begaven.Alle
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pairshadden krachtenshun privilegiezitting magtteherkrjgen.Daartoeontving hetsteun
en stem in het Parlement.Om den overmatl- van den hertog ran Orleans, die hetParlegen toeloop van regtsgeleerden teverhinderen, ment aan zjne belangen wenschtete verbinbepaalde Plili
ppu.
n V1 in 1344 het aantal den.Immers 00k nu werd de uiterste wilde8
raadsheeren op 78 en dat der voorzitters op Konings krachteloos verklaard en het regent3, doch verleende tevensaan hetParlement schap aan dien Hertog opgedragen.Ilet Parhet regt,om den Koning bj hetopenvallen lement verkreeg toen hetregt om bezwaren
van plaatsen eene voordragtvan nieuwe leden in het m idden te brengen,maar zoodra het
aan te bieden.D 00r de w etvan 1468 werden daarvan gebruik maakte tegen de fnanciéle
deleden derregterljkemagtonafzetbaarver- voorstellen van Law , werd het verbannen

klaard,behalvebjregterljkvonnis.Deraads- naar Blois. Onder Lodewl
jk XV werd het
heeren, door den Koning benoemd, werden Parlement, omdat het partj trok voor de
sedert 1401 door hetParlementaangewezen. Jansenistèn,naar Poi oise verwezen (1752).
Frans I bevorderde hetverkoopen der Parle- Hetwerdechter2jaarlaternaarParjsterup

mentsplutsen,hetwelk stand hield t0taan de geroepen,om ereen bolw erk te vorm entegen
Groote Omwenteling. Dit afkeurenswaardig de aanmatiging der geesteljkheidp hetzegemisbruik verleende aan het Parlement eene praalde er op de Jezuïeten en kwam toen in
zekere mate van onafhankeljkheid. Geene verzettegen de heillooze staatkunde van het
wetwasvan kracht,z00 zj nietin hetPar- Hof.Toen ontbond in Januarj1711 de kanlement wa8 aangenomen. Bj het vervallen selier M aupeou hetParlement en stichtte een
van de leenen der Kroon en bj hetverove- nieuw geregtshof, doch zonder hetregtvan
ren van vreemde landen stichtten deKoningen inboeking,nameljk het Maupeow-parlement,
00k elders Parlementen, welke met dat te - een maatregel van geweld,waarover het

Parjséénligchaam vOrmden,bjv.teToulouse
(1302)tteGrenoble(1451),teBordeaux(1462),
te Djon (1477), te Rouen (1499),te Aix
(1501),te Rennes (1553),tePau (1620),te
Metz (1633),te Bosançon (1674),teTrévoux

volk diep verontwaardigd was.Het was dan

ook eene der eerste reger
'ingsdaden van Lode-

ltl
'
ï/à XVI,hetvoormalig Parlementte her-

stellen. Het scheen echter, dat dit ligchaam
niet doordrongen was van de behoeften des
Rjks;hetkanttezichaantegendehervormings(
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Inm iddels behield het Parlementder H oofd- plannen van den Koning, van Malesherben,
stad een buitengewoon gezag. Het geheele TMr-gpl en Necker, en verzette zich,verbanligchaam nam inzonderheid door het reeds den raet denhoogen adel,tegen eene doord6
vermeld registréren der wetten deelaan het Notabel
en inqewilligde heëng eener grondStaatsbestuur, en de Koningen,die behoette en zegelbelastlng.Deminister dwong heteingevoelden aan eene soort van bekrachtiging deljk door het Lit deJusticevan 1787t0t
hunner willekeurig uitgevaardigde verordellin- deinboeking derfnanciélebesluiten,verbande
genjschonken debevoegdheid daarvangaarne hetnaar Troyes en verving het in 1788 door
aan het Parlement. Dientengevolge werden eene Cour plénière.Neeker herstelde wel is
de belangrjkste staatsbesluiten,vredesverdra- waar het Parlement, maar de zamenroeping
gen,bepalingen omtrenteen regentschap enz. der Generale Staten maakte hetcverbodig,
aan het Parlement gezonden ter inboeking en door een decreet van Maart 1790 w erden
en afkondiging. W eigerde het Parlement het de Parlementen opgeheven. Het Parlement

toegezondene in zgne boeken op tenemen, van Parjs,in den laatsten tjd van zjn bedan verscheen de Koning in persoon om daar- staan uit 7 Kamers zam engesteld,w aszeer
toe bevel te geven;m en noem de diteen rluit talrjk; het bestond uit 1 president 9 vicede Justice''. Vooral in den tgd van Hendrik presidenten, 15 presidenten der Kamers en
JF, die in het Parlement,steun vond tegen 150 raadsheerenj en telde onder zjne eerede Liguç,en onderhetregentschapvanM amia leden de Prinsen van den bloede en de
& $M edicl erlangde dat ligchaam eene groote

magt: terwljl voorts Richelie. zich bej'verde
om d1e zooveelmogeljk tebesnoejen.Ineen
Lit de Justice van 20 Februarj 1640 werd
aan hetParlementallestaatkundiggezagvoor
altljd ontzegd, maar na den dood van Lodelc'
'
i/k XII1 vernietigde hetdienstestamenten

wereldljke en geesteljke pairs.Alle Parlem entsleden w erden totden adelgerekend en
stonden te regtvoor datligchaam.

Parlem entair (Een)isin tjd van oorlog
iemand,die naar den vjand gezonden wordt,
om onderhandelingen aan te knoopen,berigten over te brengen, opeischingen te doen

benoemde de Koningin t0txegentes.Hierdoor enz.Volgenskrjgsgebruik ishjonschendbaar,
stouter geworden,wilde hetzich weder met doch hj moet zjne hoedanigheid kenbur
staatkundige aangelegenheden bemoejen en maken door hetwuiven meteen doekofdoof
verw ekte tegen M azarln,den verdediger van betgeblaasvan een trompetter,die hem verhet absolute koningsgczag, de onlusten der gezelt.Hj wprdt doorde voorpostenaange-

Fronde (zie aldaar),welke met de zegepraal
van hetkoningschap eindigden.Van dien tjd
afvoerdeLodewnkXIV eeneonbeperkteheerschappj. Het Parlement had geen moed of

hot
lden en in vestingen gewoonljk geblind-

dien Vorst zocht hetechterzjnevoormalige

gebruikeljk dienttezjn.Volgensdievormen

doektnaar den komm andantgebragt. Tn den

zee-oorlog maakt hj zich bekend G00r de

parlementaire vlag.
kracht om weêrstand te bieden en durfde
Men spreekt 00k van parlementaire '
tw -es
zelfs niet in verzet komen tegen de Opheëng en bedoelt daarmede de beschaafdeenhumane
van het Edict van Nantes.Na den dood van wjzevan beraadslaging,diein elkParlement
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hebben sommige woorden wel eenseene be- mer bekleed en doorviergaanderjen boven
paalde beteekenis; z00 wordt bjv. in 0ns elkander omgeven, waarboven zich n0g eene
land een brutale leugen in parlementaire taal digte gaanderj verheft, gekroend met eene
marmeren balustradeen 8zeshoekigelantarens.
eeneonj%istheid genoemd.
Parm a, t0t 1860 een zelfstandig hertog- Dûor 3 prachtige portalenmetbeeldhouwwerk
d0m in Italië, bestond uit de beide hertog- van Antelani bereikt men het binnenste gedommen Parma en Piacenza, en uit eenige deelte, dat lG-ztjdig en met haut-reliéfsen
kleinere gewesten,grensde inhetnoorden aan oude fresco's getooid is. - Achter den d0m
de P0 in hetoostenaan Môdena,inhetzuiden heeft men de kerk van San GiovanniEvanaan Toscane en in hetwesten aan hetkoning- gelista,een fraaigebouw vanZaceagni(1510),
rjk Sardinië, en had eene oppervlakte van met vernieuwden gevel,vanbinnenmetstand112 o geogr.mjl. Na de vereeniging van beeldenenschilderjenenmetberoemdefresco's
hethertogdom met hetkoningrjk Italië,wer. van Correguqio. Andere merkwaardige kerken
den uitzjn gebied de 2 provinciën Parmaen zjner:dievanSanPaolo(thansSanLodovicolj
Piacenza gevormd en een klein gedeelte toe- met e0n fraaimarmeren praal
qrafvan graaf
gevoegd aan de provincie Massa-carrara. De Ndppery, den gemaalvan Mana Zxizl,en
tegenwoordige provincie Parma grenst in het die der Madonna della Steccata in 1521 naar
noorden aan Cremona,inhetoostenaanReggio het ontwerp van Zaeeagnégesticht,met fresdell'Emilia,in het zuiden aanMassaCarrara co's van M azzola en den grafkelder der heren Genua en in het westen aan Piacenza,en togen uithetHllisFarnese.In hetvoormalige
teltin 3 districten op bjna 59 D geogr.mjl klooster San Pa010 heeft men een vertrek,
ruim 365000 inwoners. De grond vormt in dat door Correggio metmythologische fresco's
hetztlideneenebergstreek(Apennjnen),welke is versierd. T0t de merkwaardigste wereldnoordwaarts afdaalt naar de vlakte der P0, ljke gebouwen behooren er: hetreusachtig
en wordt besproeid door de Enza,Parma, Palazzo della Pilotta,een onvoltooidgevaarte
Baganza, Taro en Ongina, die allen zich Van gebakken steen metgrootebogenrangen,
voortspoeden naar de P0,alsmededooronder- een palei8, waarin men de académle van
scheidene kanalen. Landbouw veeteelt en Schoone Kunsten,hetarchaeologischmuséum,
njverheid bevinden er zich op een hoogen de pinacotheek, de bibliotheek,het staatsartrap van ontwikkeling. T0tde belangrjkste chief en hetthans in vervalgeraakte Teatro
voortbrengselen behoorener:kaas,wjn,zeil- Farnese aantreft,- hetPalazzoDucale,thanB
het gebouw der prefectuur, - het Palazz:
doek,zjde,papier,hoeden en zeep.

De evenzoo genoemdehoofdstad.de v00r- de1 Giardino, in 1564 gebouwd,metfraaje
fresco'svan Oerczcienz.(thanseenemilitaire
stshietst
shool),- hetPalazzodelCnmune,het

malige residentie van den hertog,verheftzich
in eene vruchtbare vlakte aan den spoorweg
van Piacenza naar Bologna en is doorsneden
van de Parma,waarover 3 oude bruggen ge-

voormalig gouvernementsgebouw , met een
fraaivoorhof,- benevens onderscheidenepa-

legd zjn.Zj isomgeven doorbreede muren, leizen van aanzienljken. Parma is de zetel
die tot wandelplaatsen dienen en met het
kasteel tan zuiden van de stad verbonden

van een prefed , van een bisschop#van onderscheidene regtbanken enz. T0t de inrigzjn, en heeft 5 poorten. Destraten zjn er tingen voor wetenschap en kunstrekentm en
breed en regt, mM r niet zeer druk. De an- in de eerste plaats de universiteit,in 1422
tieke Via Aemilia, thans Strada Maestra gesticht, met 3 faculteiten voorregtsgeleexd(Hoofdstraat),looptljnrejt midden door de heid, genees- en heelkunde, en wis-en nastad en verbreedt zich ln hetcentrum van tuurkunde, met 42 hoogleeraren en 205 studeze t0t de Piazza Grande, met een klokke- denten (1875).Daarmedezjnverbonden:eene
toren en het standbeeld van Correggio ver- ontleedkundige gehoorzaal,een kabinet voor
sierd. In de nabjheid van datplein bevindt natuurkunde en natuurljkehistorie,2scheizich de merkwaardige Piazza della Steccata. kundige laboratoria, eene sterrewacht, een
Voorts zjn er nietveelgroote pleinen.Men botanische tuin,eenphysiologischlaboratorium
heeft er meer dan 60 kerken!en van deze is en eene schoolvoor veeartsenjkunde,eene

dehoofdkerk,in 1060- 1074lnLombardjschRomaanschen stjl gebouwd,de oudste. Zj
heeft een gevelmet3rjen gaanderjen met
hylve bogen en zuiltles metmarmeren kapite'len;inwendig bestaatzj uit3 lange schepen, van welke het middenste boven de b0gen gaanderjen bevat,die met fresco's van
M azzola zjn versierd,en in den koepelheeft

artsenjmengkundige en eene verloskundige
school.Daarenboven heeft men te Parma een

Koninkljk Ycéum,een gymnasium,eenK0-

ninkljk college,eenetechnische school,eene

landbouwschool,eenseminarium ,eenem uziekschool,een muséum van oudheden,eene K0-

ningljke Académie van schoonekunsten en
eene prachtige verzameling van schilderjen,
ooralvan Correyio en van zjne leerlingen,
men beroemdefresco'svan Correljo(1526- v
1530),pde Hemelvaart van Mar%@''voorstel- en eenenationaleblbliotheek,die,metdePalalend. In de krypt verheft zich een gedenk- tjnsthe vereenigd,205000 deelen,4525hand-

teeken ter eere van Petrarea,die archidiaco- schriften, m eer dan 1000 incunabelen,6160
nusvan dezekerkisqeweest.Tenzuidwesten zeldzame uitgaven op parkement en 8183
van de kerk bevindtzlch het Baptisterio:een muziekstukken bevat. De stad bezit voorts
der merkwaardigste gebouwen van Opper- 3 schouwburgen en vele instellingen van welItalië. Het is gestieht in 1196, achthoekig dadigheid,zogals:een algemeen hospitaal,een
van vorm j30 Ned.elhoog,geheel met mar- ziekenhuis, eene kraamzu l,een vondelings-

PARMA.
huis, een krankzinnigengesticht, eene inrigting t0t opleiding van knapen,eenopvoedingsgesticht voor behoeftige weezen,een gesticht
van San Vincenzo de Paoli! eene bewaar-
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door de Franschen veroverd W38, nam de
Paus in 1511 Parma en Piacenza a1s eigendommen van de Kerk in bezit. De beroemde

geschiedschrjver Gwoeiardiniwaseenigentjd

school, en onderscheidene lnstellinyen t0t gouverneur van Parma. In 1515 zag paus

leniging der armoede en t0tverpleglng van
zieken. Het aantal inwoners bedroeg. er in

Leo X zich gedwongen, Parma als een gedeelte van hethertogdom Milaan aan Frank-

1871 bjna 45000. De njverheid bepaalt er rjk aftestaan, maar na de verdrjving der.
zich hoofdzakeljk t0tzjde-enwolspinnerj, Franschen uit Italië in 1521 vielhetweder
t0t het vervaardigen van zjden en katoenen ten deelaan den Heiligen Stoel.PausPanlu
kant,van kousen,aardewerk,papierenzeep. III,uithet Huis van Favnese,verhiefParma
Opmerkeljk wegens hare fraaje letters en en Piacenza in 1545totertbljkehertogdomhareprachtige ultgaveniserdeboekdrukkerj men en beleende daarmede zjn onwettigen
van lodoni. De handel is er van onderge- zoon Pi
êtroZlz
kiFarnese; deze werdechter
schiktbelang'
. In denabjheid derstad heeft wegens zjne willekeurige handelingen door
men bekoorljke wandelplaatsen en prachtige den zaamgezworenadelvermoord (1547). De
villa's, - voorts den triomfboog van San Keizerljke stadhouder van Milaan,Ferrante
Lazzaro, alsmede de bouwvallen der oude Gpazlgl,nam hierop hethertogdom Piacenza
leé'
e,
stad Vellela. Parma is de geboorteplaatsvan in bezit, terwjl te Parma OttavioFlrz
de schilders M azzolat bjgenaamd Parmeggi- de zoon desvermoorden,t0thertog werd uib
czli02p,en Lanfranchi,van den dichterBondi, geroepen.De pogingen van paus Paulws III,
van den natuurkundige M elloni enz.
om Parma in te ljven in den Kerkeljken
De stad Parma is door de Kelten gesticht, Staat, leden schipbreuk, omdat Ottario de
in 183 vöôr Chr.in eene Romeinsche kolonie zi
jde Van den Keizerkoos.Ilooreeneoverherschapen en met2000 Romeinsche burgers eenkomstmet Pltili
psI1,koning van Spanje,
bevolkty en werd eerlany eene belangrjke kreeg hj in 1558 00k Piacenza terug.Toen
koopstad.Ten tijde vankelzerAwgttstu heette hj in 1586 overleed,werd hjopgevolgddoor
zj ColoniaJulia Auqusta,en na denvalvan zjn tweeden zoon Alessandro Ftzrldde (zie
het W estersch-Romelnsche Rjk Chrysöpolis. aldaar), die geruimen tjd a1s stadhouderin
In 570 vielzj in dehandenderLongobarden, deNederlandenvertoefde.HjstichtteteParma
in 774 in die der Franken.Na den dood van eenecitadél,en overleed in 1592.ZjnOudste
keizcr Otto1 scheiddezj metPiacenza zich zoon, Ranuzio I, maakte zich gehaat door
afvan hetRjk,maarvoerdevervolgensmet zjnehardvochtigheid,maarbevorderdekunst
laatstgenoem de stad meermalen een bloedigen en wetenschap, deed het Palazzo-pilotta en
oorlog. 00k werd zj gewikkold in dewor- het Teatro-Farnese verrjzen, en stiert'in
steling derGuelfenen Ghibelljnen,deeersten 1622.Ophem volgdezjntweedezoonOdoardo,
wildenhaarinhetKeizerrjkinljven,- delaat- gehuwd met M argaretha,de dochter van den
en dus
s
tenhaaralseengedeeltevanhetPatrimonium groothertog Cosimo 11 van ToscaneI?en
Petriaan den HelligenStoelOnderwerpen.Kei- een bondgenoot van het Huis Medie'
van
zerFrederik 11 veroverde Parma in 1245,ver- Frankrjk. Daarna regeerden de zonen van

dreef de Pauseljke partj en plaatste er den

Odoardo,nameljk eerst Ranuzio11 en toen

podesta Enrico Testa aan hethoofdderzaken. FrancescoenAntonio.Toe1&metlaatstgenoemde

De Pauseljke troepen overwonnen hem in in 1732 de laatste manneljke telg van het
1247,en namen de stad in bezit,w aarna het H uis I'
arnese overleden w as, bleef slechts
volk Glterardo Correggiototpodestabenoem de. E lizabeth over, eene dochter van Odoardo en
De Keizer belegerde haar daarop met eene se'dert 1714 de gemalin van PM lipsTr,kpning

aanzienljke krjgsmagt, had beslotell haar van Spanje.Zj wistte bewerken,datParma

tot den grond toe te slechten en vorm de llet en Piacenza aan haren zoon Karelwerden
plan, om er vervolgens de nieuwe stad Vit- toegekend. Deze nam in 1731 die beide hertoria tedoenverrtjzen.DeinwonersvanParma togdomm en in bezit en bragt in 1733 de
echter verdedigden zich onder de aanvoering kostbaarste kunstgew rochten vandaar naar
van den cardinaal-legaat Gregorio met ver- Napels. Nadatechter Spanje hd koningrjk
wonderljke dapperheid, en sloegen in 1248 der Beide Siciliën verkregen had, werden in

door een uitval het Keizerljk leger op de 1735 gemelde hertogdommen aan Oostenrjk
vlugt. In 1326 gaf de stad zich over aan afgestaan,maar in den Oostenrjkschen Sucpaus Johannes X XII, m aar reeds in 1328 cessie-oorlog doorSpanjeheroverd(1745).W é1
werd zjn stadhouderverdreven,terwjlM as- nam Oostenrjk hetvolgendejaardielanden
tino della z
sclll zich opwierp t0t heer van wederinbezit,maarzj werdenmetGuastalla
Parma. Daar zjn geslacht zich door dwinge- bj den Vrede van Aken (1748)doorMaro
landj gehaatmaakte,werd hetin1340 door T/ldrdtxïc aan den Spaanschen infaut Don
dat der Correggio's van de heerschappj ont- Iklipe toegekend. Op dezen, wiensminister
zet. Nu voerden Azzo en G'
aido fbrreçpio

Dutillot er onderscheidene inrigtingen voor

eenigen tjd de heerschappj in Parma,ioch kunst en wetenschap deed verrjzen,terwjl
reedsin 1344 verkochten zj de stad voor hj er deJezuïeten verdreef,vol
gdein 1765

60000 goudguldens aan Obbizzo III #'.& fd, diens zoon Ferdinand. Nadat deze m eerder-

diehaartweejaarlateroverdroegaanLucl
tino jarig wasgeworden,verleendehj ontslaqaan
Flcpsfi van Milaan. In 1365 rukte de pest
er 40000 inwonersweg.Nadatin 1499Milaan

D'utillot en voerde erin 1787 de Inquisitle in.
Gedurende den Fransehen Revoltztie-oorlog
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PARMA.

mneBt bj den sden November 1796 het behoud van zjn troon van Bonapartekoopen
voor 6 millioen lires,eene grootehoeveelheid
munitieen 20 derkostbaarsteschilderjenvan
Parma.Niettemin zag hj zichgedrongen,bj
den Vrede van Campo Formio (17 October
1797) een gedeelte van zjn gebied ten behoeve van deCis-AlpjnscheRepubliek afte
staan. Bj den Vrede van Luneville lged hj
geen nadeel!en krachtenseeneovereenkomst
van-Frankrjk metSpanle verkreeg zjnzoon
Lodewl
jk hetnieuwekoningrjk Etrurië;daarentegen moest laatstgenoemde bj het overljden zjns vaders (1802) de hertogdommen
Parma,Piacenza en Guastalla aan Frankrjk
afstaan,waaraan zj voorts in 1805werden
toegevoegd.Doch reeds in 1806 schonk keizer
Napoleon aan zjnezusterMavia TJ,
MIill het

troepen bezet. Ten gevolge van den wapenstilstand van 9 Augustus 1848 tusschen Sar-

Vrede van Parjs(1814) en het Congrès te
W eenen (1815)werden de 3 hertogdommen
a1ssouverein eigendom toegekend aan devoorvoormaligeKeizerinvan Frankrjk,t6rwtjlzj

dat hj reeds den volgenden dag overleedj
waarna zjn zoon Robert het hertogeljk bewind aanvaardde.Daar dezen0g minderlarig
was,belastte zich zjnemoederLoulzaAcrîc

àpsdjdie te Lucca heerschappj voerden,de
nakomelingenvan Lodeœl
jk,koningvanEtrurië.MkiaZpvizlpoogdehandelen njverheid
0? te beuren en regeerdenaargematigdebeglnselen. In Februarj 1831 ontwaakte de

O#c-lpr#,met de regéring.Zjwjzigde het
ministérie, verminderde de civiele 1jst van

dinië en Oostenrjk moesteerstgenoemde zich

verbinden, Mödena, Parma en Piacenza te

ontruimen, waarna de OoBtenrjksche veldtuigmeester,baron d'Apre,den lzdenAuguBtus Parma weder in bezltnam.Na de afkondigin: van den wapenstilstand van 12 Maart
1849 verklaarde zich hetgemeentebestuur der
stad Parma voor eene inljdng in Sardiniëj
en Sardinische troepen onder aanvoering van
Lamarmora trpkken er binnen.Na den Blag

van llovara echter&verden zj erNvederdoor
de Oostenrjkers vervangen.Inmiddels had
hertog Karel11 .
& #-# hetbewind nedergelegd en werd opgevolgd door zjn zoon
Kcel III (Augustus 1849).Deze bejverde
zich om het despotieke gezag, in 1848 uit
den weg geruimd,te herstellçn;aangeklaap
den werden na een kortproce
's teregtgesteld
of uit het land verdreven,terwjl er eene
gestrenge policie werd ingevoerdjdoor eene
ooBtenrjksche bezetting ondersteund.Decita-

hertogdom Guastalla, en later Parma aan
Cambaelresen Piacenzaaan Lebrunjalsleenen
der Fransche Kroon, doch laatstgenoemde
twee leenmannen bezaten geene souvereiniteitsregten,maar enkel den hertogstitelmet
daaraan verbondene inkomsten.Volgens eene dél van Parma werd in eene vesting herschabeschikking van 30 Mei1808 vormden Parma pen.Den 20sten Maart1854 werd hertogKarel
en Piacenza hetdepartement Tal-o.Donr den door een sluipmoordenu r zû0 zwaar gewond,

na haren dood zouden vervallen aan deBowr- van 20vzl0lj de zuster van den graaf van

1800000 francs t0t 600000, bragt 00k het

leger terng op '/sdeder Bterkte,verzachtte

de maatregelen tegen de drukpers en voerde
geest van oproer in Ferrara en Mödena en onderscheidene weldadige hervormingen in.
oûk in Parma;hier ontstond zelfseen revo- Den 7den Februarj 1857 verlieten de Opstenlutionairbewind,datevenwelbjdenadering rjkers het hertogdom ,terwtll Piacenza nog
van een Oostenrjksch legerontbonden werd. door hen bezet bleef. Alzoo bestond bjhet
Eene nieuwevolksbeweging in1833werddoor uitbarsten der Ttaliaansche beweging in 1859
Oostenrjksche troeyen aanstondsonderdrukt. in Parma een gunstige staatvan zaken.NietVan de omwentellngsstorm en, in 1846 in tem in verlangde het volk de vereeniging van
Italië uitbarstende,bleef0ok Parma nietver- het hertogdom met Sardinië. Vôör den lsten
schoond,doch 00k toen legde de Vorstin eene Aprilhaddenreeds1000vrpwilligersuitParma
groote mate van zachtmoedigheid aan d'
en dienst genomen in hetSardinischeleger.Toen

dag.Toen zj den 17denDecember1847over- echterbj detjdillg derbeweging in Toscane
leed, verviel het hertogdom Parma aan den de oëcieren in Parma aan de Regentes vervonrmaligen hertog van Lucca,Kar6l11 Lo- zochten,zich aan dezjdevan Vidor F- JAlpï/k ranWpffràpp.Deingezetenenverzochten nuëlte scharen,vertrok zj metharen zoon

om de invoering van eenige hervormingen, naar Mantua. Terston; na haar vertrek vermaar zjn antwoord was eene naauwe aan- klaarde zich nagenoeg de geheele bevolking
sluiting aan Oostenr/k,waarnahetlanddoor van Parma voor eene inljving in Sardinië.
een korpsHongaren werdbezet(1848).Nadat Slecht:een kleingedeeltedertroepenwenschte
npgmaals vrt
lehteloos verwjdering der troe- dezelfstandigheid van hethertogdom tehandpen en het verleenen van vrjzinnigeinstel- haven en riep den 4den Meide Hertpgin telingen verlangd w as,barstte den 20sten Maart rug.Zj verscheen, deed de nationalegarde
eene omwenteling uit, die niet zonderbloed ontwapenen en bewaarde eene stipte onzja:iep en den Hertog noodzaakte om te capi- digheid. Een yedeel
te van het hertogdom
tulérer. Na het ontslaan van het ministérie evenwelkwam ln opstand,en werd in naam
werden de eischen des volks ingewilligd, van Tscfx Emanuël doorgeneraalRibottibew aarna de H ertog een regentschap bcnoem de zet. Den Q7sten M ei namen de kinderen der
en den 19den Apxil het land verliet. Toen Hertogin de vlugt naar Zw itserland,en toen
KarelAlbertvan Sardinië zich aan hethoofd de Oostenrjkers na den slag bj Magenta
der Italiaansche beweging plaatste en aan m aatregelen nam en om Piacenza te ontrui-

Oostenrjk den oorlog verklaarde,voegde ook men,ontsloeg zj den 9denJunj haretxoepen

Parma zich door de proclamatie van 10 Mei van den eed van trouw en begaf zich desge-

1848 bj Sardiniö en werd door Sardinische ljks naar Zwitserland.Te Parma werd een

PARMA-PARNASSUS.
revolutionair bewind ingesteld en een vnorloopig bestuur van 3 leden gekozen,die t0t
Vidor #-c.tIFI het verzoek rigtten om er
het gezag in handen te nemen. Reeds den

16den Junj verscheen de Sardinische gouver-

neur. Er werd eene volksstemming gehouden
over de vereeniging met Sardinië; 63403
stemmen waren er vp6r en 506 tegen, en
door een besluit van 18 Maart 1860 werd

Parma in hetkoningrjk Italiëingeljfd.
Pa.
rma (AlessandroFarnese,hertogvan),
zie Farnese.

Parm elia Aa. of sckildmos is de naam
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dier den l7den Augustus 1737j studeerde te

Parjs en was eerst werkzaam bj de hospitaleninhetlegerenin 1766bjhetKoninklgk
Invalidenhuis. Op eene prjsvraag, bj den
hongersnood van 1769 door de Académie te
Parjs uitgeschreven,omtrentvoedingsvruchten,die hetbrood zouden kunnen vervangen,
verwierfhj heteermetaaldoorzjn geschrift
overden aardappelbouw.Landbouw en njverheid zjn in hetalgemeen veelaan hem verschuldigd. Gedurende het Continentaalstelsel
hield hj op lastvan Napoleonzichbezig met
de bereiding van druiven-en beetwortelsuiker.

v
an een qlantengeslacht uit de familie der 00k heeft hj de lazarethsin hetlegeraanParmeliacedn en uit de afdeeling der Korstmossen.Ztj onderscheidtzich dopr een bladachtig l00fen gerande schildjes.Van desoorten noemen wj:P.Flrid/iz?tzAeh.metfraai
geell00f,datbj bevochtiging groen wordtj
en met evenzoo gekleurde oforanjekleurige
scbildles.Men vindt haar algemeen oq b00men,heiningen en steenen.Dikwjls lshet

merkeljk verbeterd.In 1796werdhj1idvan

het Instituut en onder hetconsulaatinspec-

teur-generaal van geneeskundige dienst.Hj
overleed teParjsden 17denDecember1813,
en in zjne geboortestad verrees een standbeeldterzjnereer.
Parnahyba (De),eenerivierinBrazilië,

ontspringt tusschen 10 en 11O Z.B.op den
l00f slechts zeer weinig ontwikkeld.Het'be- Serra Mangabeiras, scheidt de provinciën
dekt 0.
a. de wanden van den Straatsburger Piauby en Maranhan, ontvangtverschillende

D0m en drgagtveelbjt0tderoodachtig-gele zjrivieren en stort na een l00p van 1040
kleur dersteenen.Zj bevattshrysophaanzuur Ned.mjlbj deevenzoo genoemdestad zich
(0jjH:04)jdatin goudkleurigeylaatleskris- uitin den Atlantischen Oeeaan.Hare 6 montalllseert, in kot
ld water weinlg, maar in den Omsluiten 5 eilanden,en zj isovereen
warm water al
ko1
4olen aethergemakkeljker afstandvan670Ned.mjlvoorstoombootenbeoplost,bj 1620 C.smelt en in alkaliën met vaarbaar.- De evenzoo genoemde sKdheeft
eene roode kl
eur Oglost.Het heeftdezelfde eene haven die slechts voor kleine schepen
zamenstelling a1sallzarine (zie M eekrapjen bevaarbaar is.Zg drjftveelhandel in huilevert, evenals deze, dopr verhitting met den,slagtveeen katoen,entelt8000inwoners.
zink anthlaqeen.
Parnassus (De)is,evenals de Olympus,
Parm enldes, een Grieksch wgsgeeren llelicon en Cithaeron,een Grieksch gebergte,
het hoofd der Eleatische school, begafzich dat in de mythologische verhalen gedurig
in 460v/ôrChr.metzjn leerling Zenonaar vermeld wordt, terwjl het, a1s zetel van
Athene.Zjn éénig geschriftiseen wjsgeerig de Pythische godspraak,weqd aangemerktals
leerdicht in episclle versmaat en Iûnisch dialed , waarvan onderscheidene fragmenten bewaard zgn in pphilosophnrum graecorum
reliquiae (1835)'' van Ilrsten.Zjne leer is
00k door Plato, drlflfdle.
: en anderen bakend geworden,komt sterk overeen met die
van Xen6pkanes en heeft de strekking, om

het middelpunt, ode navel''j der aarde.Men
bestempelt in ruimen zin met dien naam de
bergketen,welke van denoetazuidoostwaarts
door Doris en Phocis loopt en a1s de Kirphis

(thans Xerovoenibj het da1van Dhistomo)
tusschen Kirrha en Antikirrba bj de Golf
van Corinthe een einde neemt.Meerbepaald

alle veelheid en veranderljkheid vanhetbe- bedoeltmen m etParnassus den hoogsten kam

staande te ontkennen en hetalt0t hetééne van ditgebergte metde beide toppenTithorea

tertlg te brepgen.

(thans Gerontobrachos) ten noordwesten en

Parm enlon ,veldheer van Pl
tili
pnw,
g,k0- Lycorea (thans Liakoera) ten zuidoosten,in
ning van Macedonië,voerde in 356 voörChr. denabjheidvan Delphi.Dezeeiyenl
jkePar-

een voorsqoedigen 00rl0g tejen de Illyriërs, nassus wordtdoor de smallevallelderPleistos
ondernam ln 342 eene expedltie tegen Eretria
en Oreos op Euboea en trok in 337 met

(thansXeropotamos)vanden Kirphisgescheiden. Genoemde toppen zgn gedurende een
Attalgsen Amyntasten Btrjde tegen de Per- grootdeeldesJaarsmetsneeuw bedekt.Aan

zen. Inmiddels werd Pltilippwq vermoord,en de hellingen vindtmen digte dennenwoaden,
onder de veldheeren van Aleœanderbekleedde en weleer verhieven zich aan zjn voetlauParmenion den eersten rang,maar hj was rier-,myrthen-en oljfboomen.In eenekloof
tevenshoogstomzigtig,zoodathjwaarschuwde aan de zuidzjde bevond zieh hetorakel van
tegen elken twjfelachtigen veldslag en t0t Delphi en ontsprong de Cagtalische bron.0nden vrepe metPerzië aanspoorde.Na den slag geveer 250 Ned. el boven Delphi verhieven
bj Arbela bleefhjin330teEcbatanaachter, zich de Phaedriaden,steile rotsen,van welke
om erdeschattentebewaken.Toenzjn zoon godslasteraarse. tempelschendersnaarbeneden
Pltilotas, van zamenzwering beschuldigd,in werden geworpen. De berg was aan Apollo,
329 teregtgesteld was, duc,
htte Aleœander de .llbosy,
sl,
v en de Muzen geheiligd.De Castaliwraak des vaders en deed dezen door sluip- sche bron wekte voorts den dichterljken
moordenaars ombrengen.
gloed,zoodat later dichterljke woordenboeParm entier (Antoine Augustin),een ver- ken met den naam van:pGradus ad Parnasdiensteljk Bcheikundige,geboren te Montdi- sum''werden bestempeld.
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Parny (EvaristeDésiréDeslbnges,vicomte
de),een vermaard Fransch dichter,geboren
den 6den Februarj 1753 op heteiland Bourb0n,vertrok alskindnaarFrankrjk,bezocht
hetgymnasinm teRennes,wildeaanvankeljk

van Naxos gelegen, was reeds in de dagen

derOudheid vermaardwegenshetvoortreFeljk

wit marmer, dat aldaar gevonden werd.

Hetheefteeneoppervlaktevan 3,7 D yeogr.
mjlen eenebevolking van ruim Q700 lnwo-

t0t de orde der Trapyisten overgaan,maar ners.In zjn midden verheftzich terhoogte
ko0sdekrjgsdienst.Z'
pneppoésiesérotiques'', van ;80 Ned.elde berg St.Elias (hetoude
omstreeks hetJaar 1775 gedicht,bezorgden Marpessa) met het kostbare marmer,dater
hem den naam van I'
rannehen Tiù'
?t!&.
:.Nadat 0ok thans n0g in 2 groeven gedolven wordt.
hj a1soëcierinRi0deJaneiroeninOost-lndië Er is gebrek aan water en dientengevolge

gediendhad,vestigdehj zich opeenlandgoed geen landbouw.DehoofdstadisParikia (Patusschen St.Germain en Marly.DeOmwente- roekia)op de plek van de aloude stad Paros,
lilllrberoofdehem van zjn vermogen,en hj aan de noordwestkust,met eene klein8 ha-

aanvaardde eene ondergeschikte betrekking, ven, een kasteelen eene kerk.Eene andere

eerstbjhetminiBtérievanonderwjsendaarna havenplaats is Naussa. Aanvankeljk was
bj de belastingen.Hj verbeurdedegtlnstvan dit eiland bewoond door Cretensers en ArcaNapoleon 1 door zjn onkiesch heldendicht: diërs;het genoot door handel en scbeepvaart
XLa guerre deB Dieux andens et modernes grootenvoûrspoeden zjneinwonersbegonnen
(1792 en laterl''.In 1803werdhjlidvanhet eldersvolkplantingen te stichten.ln den tjd
Instituut,en ovcrleed te Parjsden 5denDe- van den Ionischen opstand bevond zichParos
cember1814.Zjnegedichten,zooals:pElégies'', onderde hegemonie van Naxos)kwam daarna
oluesdéguisements

weqert0tzelfstandigheid,verdedigdezichmet

door Tissoten later doorBlrangeruitgegeven,
terwtilPonsin 1877 daaruiteene bloemlezing
in hetlicht gaf.Zj onderscheiden zich door
bevalligheiden geestigheid,maargeventevens
getuigenis van de verregaande ligtzinnigheid

zich na de Perzische oorlogen aan de heerschapptjvan Athene.Na Aleœandc kwam het
onder het beheervan den Egyptischenkoning
P tolemaews La-qi,daafna weder onder die der

-

s perdu'',rLe paradi

de Vénus''
1 - rlues Rose-croix'' enz.zjn goed gevolg tegen M iltlades,doch onderwierp

Atheners en eindeljk onder die der R0des dichters.Men verhaalt,datzjn gedicht: meinen.In 1207 werd hetbj hethertogdom
rLa Christianide''voo1-30000 francs door de Naxos gevoegd. Dientengevolge verviel het
Regéringayngekochten daarnaverbrand is. aan het Huis k
%ommarlva en eindeljk aan de
Parochle noemde men weleer de geza- Turken.Den loden Jultj1651 werden laatstmenljke gemeenten van hetzelfde bisdom , genoemden ter zeebj Parosd00rdeVenetimaar sedert de 5de eeuw eene zelfstandige, anen geslagen,ennadenGriekschenvrjheidskerkeljkegemeente,wierleden metdennaam oorlog werd hetaan hetkoningrjk Griekenvan paroelianen werden bestempeld.De gees- land toegevoegd.
teljke,aan hethoofd van zulk eenegemeente Paroxysm us of rerneherpin.q komt voor
geplaatst,heetteparochys.
bti ziekten, die met geregeld terugkeerende
Parodie is een Grieksch woord, hetwelk aanvallen van koorts, kramp, jlhoofdigheid

bjyan.
q beteekent.Mellverstaatdaaronderde
herschepping van een ernstig stuk in eene
kluchtige voordragt, zooveel mogeljk met
behoud van dezelfdewoorden.Men schrjftde
uitvinding der parodie toe aan Hipponax (530
vöör Chr.
), die de gedichten van Romerus
en Heslodus parodiëerde. Aristôpl
tanes parodieerdein zjn rKikvorschen''deverzen van
DlrlpLdes,en de parodie heeft vooralbeoefenaarsgevonden in Frankrjk.
Parool (Het)en hetconterseign dienen in
het leger, inzonderheid bj vôörposten, pa-

enz.verbonden zjn,en men geeftden naam
van paroxysmusaan dieverschjnselenin den
vorm van aanvallen,welkezoogeweldigzjn
als men zich onderde bestaande om standigheden metPogeljkheid kan voorstellen.

elken veldtogt een afzonderljk herkenningsteeken.
Paropam isus, eigenljk Paropanisus, is
bj de oude aardrjkskundigen de naam van
den Hindoekoesj,en vervolgensvanzjnwesteljk gedeelte,hetwelk Ghorwordtgeheeten.

strpdt.Meer bekend isde wedstrjd van hem

Parrhaslus, een Grieksch se,
hilder uit
Ephese, een zoon en leerling van Euenor,

leefde te Athene omstreeks hetJaar 400 vöör
Chr.In 395 was hj reeds overleden,zoodat
men het verhaal van Seneea, dat Parrhasiu

na de verovering van Olynthuseen grjsaard

kocht om hem temartelen en alzoo t0tmodel
trouilles en rondes, t0t herkenningsteekens. voor een Promotltews te doen dienen,t0t de
Het pârool is de naam van een man en het verdichtsels mag rekenen. Pœrrltasiws is met
contreseign die van eene stad. Beide worden Zeu Ls de voornaamste vertegenw oordiger der
dageljks veranderd en aan belanghebbenden Ionische schilderschool. Hj wedjverde met
het vervaar
ge
n di
een
medegedeeld.De schildwachten laten niemand Timantltes door
ledi
nd
e,
Vaen met
d00r,dienietbekend ismetgemeldewoorden. schilderstuk Ajaœ voorstel
Daarenboven bepaalt de kommandant voor Odysseus(Ulysses)om dewapensvanAailles
met Zeu isq laatstgenoemde schildevde druiven,waarde vogelsop afkwamen,doch Par-

r/
llq
sïf
x,
:een gordjn,dat zelfsZeuœismisleidde.
Parry (W illiam Edward),eenBritsch noord-

poolreiziger, geboren te Bath den 19den D eEen aldaar gevestigd volk droeg den naam cem ber 1790,diende sedert1808 op hetfregat
van Paropamisaden.
D'rribune'')woonde gevechten tegen de Denen
ros, een eiland in de Aegésche Zee, bj en werd in 1811 ter bescherming van de
totPa
de
Cycladen behoofende en ten w esten w alvischvangst naar het noorden gezonden.
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Bj de expeditie,welkein 1818 onderkapi- laatstrekken naderenzj meer dan de overige
tein Ap#d vertrnk ûm eene noordwesteljke Indiërs t0t de Europeanen. Met groote v0ldoorvaart te zoeken, werd hj bevelhebber harding houdenzjzichvastaanhunnealoude
van hettweede schip rAlexander''.Gedurende godsdiensten aan de hiermede verbondenegeeene tweede ontdekklngsreis derwaarts, het bruikenjen Christeljkezendelingen besteden
volgende Jaar ondernomen,overwinterde hj aan hen vruchtelooze moeite. Merkwaardig
op Melville-eiland,drony in de Poolzeedool' zjn hunnerdakhma (torensderstilzwjgendt0top 76ON.B.en ontvlng daarvoorbj zjn heidl''bjBombay,nameljkdebegraafplaatsen,
terugkeer in November 1820 den uitgeloofden waardeljken t0taasvoordevogelsworden
prjsvan5000 pond sterling.Een derdentoqt nedergelegd,omdatde Zendavesta het begravolbragthj in 1821metkapitein Lyon,enln ven en verbranden derdooden verbiedt.Zj
1814een vierden,van welkenhjhetvolyende vereeren het vuur,zoodatzj delichten niet
Jaar terugkeerde,nadathj den winterln de uitblazen,maarmethunnemouwenuitwaajen.
Prince-Regents-baai op 71O N.B. had d00r- T0t hunne gebrniken behoort:de Haoma-ot'
gebragt.Demerkwaardigsteuitkomstvanzjne ferande,waarbj een zekerplantensap,onder
togten washet opsporen vandeBarrow-straat. hetzingen eener litanie uitdeZendavesta,aan
Met het schip rHecla''ondernam hj in 1827 de godheid wordt aangeboden! - het zich
eene vjfde expeditie naarhetnoorden,maar omgordelen metdenkostiofheillgengordel,-

keerde reeds in october van datJaarterug. denirangofafwasschingmeturinevank0ejen,
In 1829 zag hj zich t0tridderbenoemd en - en dehuweljkentusschen bloedverwanten.
vertrok als commissaris van een landbouwgenootschap in Australië naar Port Stephens,

waarhj t0t1834 vertoefde,ontvingtoenden

last om .de pakketpostdienst te organiséren,

werd in 1852 schout-bj-nachtvandeBlaauwe

Die gebruiken worden echteralleen doorde
regtzlnnigen metstiptheidgehandhaafd,daar
bj de meervrjzinnigen deurine-wasschingen
reeds lang zjn afgeschaft. Van de Indlërs
h
ebben ztldeyewoonteovergenomenom vroeg
in het huwelpk te treden, alsmede om het

Vlag,in 1853 vice-gouverneurvan hetmarinehospitaal te Greenwich, en overleed te Bad Goedsjerate,een dialed van hetSanskriet,te

Emsden 8stenJulj 1855.Hj schreef:pFour spreken enteschrjven.Hunnegodsdienstbevoyagesto the North Pole(1833,5d1n)''.- staat in de vereering van één God en het
Eene groote eilandengroep. eigenljk uit 3 volgen van eene zeergezondezedeleer.Daargroepen bestaandej in de Noord-Amerikaan- entegen zeggen zjdegebedenderZendavesta
sche Poolzee is naar hem genoemd.
opzonderzetebegrjpen.Zelfshunnegeleerdste
Pars (Adriaan),een verdiensteljk Neder- priesters kunnen deZendavesta,welkezjuit
landsch schrtjver, geboren te 'sGravenhage hun vaderland naar Indië hebben overgebragt,
den 16den Odober 1641,studeerde te Leiden niet meer in de oorspronkeljketaal,in het
en Yverd in 1671 predikantteKatwjk,waar Zend,verstaan;zj behelpen zich meteene
hj den 3ostenMaart1719 overleed.Van zjng vertaling in het Pehlewi. Intusschen stellen
talrjkegeschriften vermeldenwj:ootiacatta- zj grootbelang in denasporingen der Eurovicena ofKatwjksespeeluren,KatwjkseOud- peanen omtrent hunne oude theologische letheden (1688)'',- pcattijaboriginesBatavo- terkunde, terwjl 00k sommigen van hen
rum , d.i. de voorouders der Batavieren ofte daaraan hnnne krachten wjden.
de twee Katwjken (1697)' - en rlndex
Parthen (De)bewoonden een uitgestrskt
Batavicus of Naemrol van de Batavlse en
Hollandse schryvers van Julius Caesar aftot

dese tyden t0e (1701)''.

gebied in Opper-Azië,hetwelk in het w esten
grensdeaanMedië,inhetnoordenaan Hyrcanië,
in hetoosten aan Arië en in hetzuidenaande

Parsen , 0ok Ghebers en Vwuraanbidders woestjnen van Paramanië.Dehoofdstad des
genoemd,zjn de n0g overgebleven aanhan- lands was Hecatompylos.De Parthen waren
gers der nationale Perzische godsdienst,door
Zoroaster gesticht. H un aantal bedraagt in
Indië omstreeks 100000 en men heeft er nog
5500 in Perzië.De eersten verlieten hun vaderland om datna den valder Sassaniden de
Perzen te vuur en te zwaard t0t den lslam

van Scythischen oorsprong, bleven aan verschillende volken onderworpen enschatpligtig
aan de opvolgers van A leœander de Grpofd,

werden gebragt. Het schjnt echter,dat zj
eerst eeuwen later voor de onverdraagzaamheid der overheerschers de wjk hebben genomen.Zj begaven zichvolgenshunneeigene

rjk stlchtte,datzich van de Eufraatt0tde
Indusuitstrekteen onder31koningen480Jaar

totdatArsaees (256 vsôr Chr.) den Syrischen

stadhotlder Agâthocles ombragt,zich zelvent0t

Koninq verhiefen alzoo een nieuw Parthisch

bestond. M en kan de geschiedenis van het

Parthische rjk verdeelen in 3tjdperken.Het

overlevering eerst naar hetland ormusin de eerste looptt0taanhetjaar138vo
'ördenaanPerzische Golf en toen naar het schiereiland vangonzertjdrekening5daarinworsteldende
Gpedsjemte,alsmedenaardetegenovergelegene ParthentegendeSyriërsenverwiervenhunneon-

kust,vooralnaarBombay.Doorjverenoppassendheid kwamen zt
jt0teen hoogen trap
van welvaart en zj vormen thans een belangrjk gedeeltederIndischebevolking.0nlangswerdéên vanhen,diezichdoorrjkdom

afhankeljkheidonderPltraötesIL Hettweede
tjdperk omvatdeoorlogen metdeomliggende

nomaden,welke allengst0tonderwerpingwer-

dengebragt,- en hetderde dejaren van64

vôôrt0t226na Chr.,waarinzj inbetrekking

en weldadigheid onderscheidde, in den En- stonden metdeRomeinen.Toennameljk M%gelschen adelstand opgenomen. Door hunne fF
zrfdlfc.
s van Pontus door laatstgenoemden
blankere huidkleur en hunne verstandige ge- overwonnen enzjnrjkvernietigdwas,werden
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de Parthen en Romeinen naburen en tevéns wortels wegens de ruwheid van het volk en
het verzetder provinciën.De uitbarsting van

heftigevjanden.crassukg,proconsulvan Syrië,
werd er in 53 vöörChr.metzjn legerin de
pan gehakt, en eerst An-qgtstu.n kreeg de verlnren Romeinsche adelaren bj verdrag terug.
Gedurende deburgeroorlogenkozen deParthen
nu eensdeeene,dan wederdeanderepaxtj,
en onderdeKeizersbewaarden zjhunne0nafhankeljkheid,totdatin226Artaœerœesyeen
Pers, Artabanus, den laatste der Arsaadent

den oorlpgmetOostenrjknoodzaaktedeFranschen Napels te verlaten, waarna het leger
der koningsgezinden onder aanvoering van

cardinaal Rufo er aan wal stapte en een

einde maakte aan genoemde Republiek,nadat
deze slechts 5 maanden bestaan had.- Zie

voorts qnderAsteroiden.

Partlcipium of deelmoord noemt men in

van den troon stieten de Parthen inljfdein
eennieuw Perzischrjk.DeParthen vormden
eenkrjgshaftigvolk,datzichweinigbekreunde
om kunstenwetenschap.O0k begonnenhandel
en njverheid er zich eerst te ontwikkelen
onder de regéring van Artaœerœes en zjne

de taalkunde dien vorm van hetwerkwoord,

ten, die den naam droegen van Parthenaeën
en 14 dagen duurden.M en had er een standbeeld der godin, dbor Phidias van goud en
ivoor vervaardigd. De friezen waren getooid
m et kolossale groepen van marmeren beelden
en de raetopen metvoorstellingenuitdenstrjd
der Centauren. Dit prachtig gebouw werd

kennis van zaken over 's Lands belang te
oordeelen. Zeer te betreuren eehter i: het,

oudste naam dier stad werd dientengevolge

sende bewegingen, dûor het opw erpen van

in 1790 door de Franschen veroverd WaB,
w erd het herschapen in de Parthenoplisa e
Adz'
yllïek.Haar bestuur bestond uit 21 leden.
De nieuwe Staat echter schoot geene diepe

rusten en misleiden van bepaaldekorpsen,het
aanvallen enopligtenvan kleinedetachementen

welke met het bjvoegeljk naamwoord pvereenkomten bepaaldeljk gebezigd wordtvoor
de zamengesteldetjden.Eigenljk iseen participium nietsandersdan een gewoon bjvoegeljk ofzelfstandig naamwoord en keert00k
opvolgers.
zeer ligt t0t dien oorspronkeljken toestand
Parthenogénesis, een Grieksch woord, terug,bjv.in vriend enl%and(debeminnende
hetwelkgeboorteifeenemaagdbeteekent,isde en de hatende),welke deelwoorden zjn van
naam ,in de natuurljke historiegegeAeen aan in onbruik geraakte werkwoorden. In het
hetverschjnsel,datsommigediersoortenvan Grieksch echter heefthet deelwoord zieh op
lageren rang,bepaaldeljk insecten,bevruchte het naauwst methet werkwoord verbonden,
ejerenleggenzondervoorafgaandeparing.Men zoodat men daarmede den verledenj tegenmerkt dat bjv.op bj sommigevlindersoor- woordigen en toekomendentjdkanaanwjzen.
ten,zooalskîolenobiafdgefrd/!len liekenella, Minder ontwikkeld is het deelwoord in het
en Psyelte #:Dz. Onk ls het gebleken,dat Latijn en n0gminderinhetNederlandsch.W j
bgenkoninginnen zonder paring enkelejeren hebàen enkeleen tegenwoordig en een verleleggen, waaruit mannetjes (darren)voortko- den deelwoord, en het eer8te wordtin een
men, terwjl zj na paring naar willekeur goeden stjl spaarzaam gebruikt.Grieksche
ejeren voorkoninginnen,werkbjënendarren taalkqndigen hebben aan dien vorm den naam
kunnen afzetten.Daar decopulatiesteedshoog van deelwoord gegeven,omdathetgedeelteljk
in deltlchtplaatsheeftenwerkbjen nietmo- tothetwerkwoord en gedeelteljkt0thetbjgen ontbreken,moet een korfmeteenevleu- voegeljk naamwoord kan gerekend worden.
gelllmmekoningin te gronde gaan.
Partijen noemtmen opstaatkundiggebied
Parthenon (Het),eentempelop deAcrô- vereenigingen,diedezelfdegevoelenskoesteren
polis van Athene (ziealdaar)en gewjdaan ofhetzelfde doel beoogen.Men sgreektbjv.
Minerra Tcefklpd (de Maagdeljke Minerraj, in Nederland van eene eonBervatleve, antiwerd ten tjde van Pêriclen door Ictrinwsen vevolutionaire, ultram ontaansche, liberale en
Callleratesindentjdvan 10Jaarvanmarmer radicale partd.Hetbestaan van zulkepartjen
opgetrokken.Ditgebouw ,w aaraan voortsgeen is een zegen, wanneer zj binnen de perken
goud en ivoorw aren gespaard,was 30 Ned. bljven van orde en weten tergoedertxouw
el breed,70 Ned.ellang en 22 Ned.elhoog, hare beginselen voorstaan.lmmerszjcontroin Dorischen stjlgebouwd,en aan dehoofd- léren elkander,wjzen op elkanderszwakhezdden metdubbele,aan deanderetweezjden den en gebreken, verspreiden licht over bemetenkelegaanderjen versierd.In hetderde staande toestanden,wekken hetpolitiekleven
Jaarvan elkeOlympiadevierdemen erfees- en stellen den onpartjdige in staatom met
wanneer partjen hare toevlugt nemen tot
maatregelen van geweld en burgeroorlog veronrzaken, om bepaalde gevoelens door te

drjven ofzelfzuchtigeoogmerkentebereiken.
Partjen hebben doorgaans aanvoerders ot'leigedeelteljk vernield bp hetbeleg vanAthene ders en kunnen gewoonljk beschikken over
in 1687 door het sgringen van eene Veneti- zekere organen ofdagbladen,waarin zj hare
aansehe bom.Sommlge beelden bevinden zich gevoelen!openbaarmaken.
Partilganger noemtmendenbevelhebber
in Engeland onder de Elgin Marbles.
Parthenope is volgens de f'
abelleer de van eene kleinetroepenmagtydoorhem zelven
naam eener nymf, die zich in zee stortte, georganiseerd, waarmede htl ter gunste van
omdatzj niethetvoorregthad vanaanOdys- eene bepaaldepartp,maartochonafhankeljk,
.:
el.
: (Ulysses) te behagen.Zj spoelde aan oorlog voert.Zulk eene troepenmagt kan den
land, waar thans Nzpels zich verheft,en de vjand veelafbreuk doen door snelle,verrasParthenope.Toen voortshetkoningrjkNapels onverwachte belemmeringen,doûr hetveront-

en posten,hetovervallenvanconvoojen,het
bevrjden van gevangenen,hetondersteunen
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Daniël Cowperus &ql Parrl, geboren te
een partjganger moet derhalve goed, maar Batavia den 27stenAprll1812.Hj bekleedde
ligt gewapend zjn en geen nasleep hebben eerstdebetrekkingvanoost-lndischambtenaar
van voertuigen. De aanvoerder moet eene envestigde zichin1850teLonden.Hjschreef:
volkomene kennis bezitten van het land en DeBjbel,de Koran en deVeda's.Tafereel
zich van uitstekende wegwjzersen spionnen van Britsch Indië en van den opstand der
bedienen.BekendepartjgangersuitdeFransche inlandsche legers aldaar, met eene voorrede
oorlogen in denaanvang onzereeuw zjnbjv. van prof.P.J.Veth (1858,2 dln)''
,- pDe
demaloorScFzill,dehertogvanBrunswqk-Oels, handelingen van SirJames BrookeopBornéo,
de Russische generaal Tettenborn enz.,maar getoetst aan de oëciëele Engelsche bescheivooralheeftmen dapperepartjgangersgehad den en bestaande traktaten (1859)'',- pDe
in de Spaansche burgeroorlogen, zooals Z'
s- godsdienstige opwekking in Engeland enz.
mala-Ctzrre-gl, enz.
(1860)', - en poverzigtvan het handelsvervan oproerige bewegingen enz.Hetkorps van

Partisaan is de naam van een 0ud stoot- keer tasschen Nederland en Engeland enz.

wapen, nameljk van eene verkortepiek en 1867)''.
w erd in de 17de eeuw o0k sponton genaamd.

DaniëlJJs Dteyn Tcrrl, een neefvan den

Hj wasvoorzienvan een steelterlengtevan voorgaande en een verdiensteljk natuurkunomstreeks 2 Ned.e1,- voorts vaneenetwee- dige. Hj werd geboren te Gorinchem den
snjdendepl
znt,dikwtjlsvan weerhaken,als- 3den Seytember1825,studeezde teGroningen
mede van eene korte dw arsstang om daarmede

in dewls-ennatuurkunde,promoveerdealdaar

de slagen van den vjand afte weren.Men
zietditwapen n0g op hettooneelen bj antieke oqtogten.
Partltuur (Eene)isindemt
lziekdeschrlfteljke voorstelling van eene stem van een
meerstemmig stuk,ofbjinstrumentalemuziek
deschrifteljkevoorstellingvanhetvoorieder
instrument in 't bjzonderbestemdegedeelte.

in 1847 en werdhetvolgende jaarprofessor

Die verschillende partituren, Onder elkander
geschreven,vormen het geheel, hetwelk 0ok

den naam vanpartituurbljftdragen.Om eene

compositie in eene partituur tebrengen?moet
m en eene grondige kennis bezitten van 'tgeen
iedere stem of elk instrument t0tde harmo-

nischeuitvoeringvanhetgeheelkanbjbrengen.

in de wiskunde aan hetathenaeum te Maas-

tricht,waar hj zich in 1851 totrectorder

tweede afdeeling bevorderd zag.In 1858 ver-

wisselde hjzjnebetrekking metdievanc0mZaken (afdeeling Onderwjs) en werkteniet
weinig mede t0t hetzamenstel%n der wetop
het middelbaar onderwjs.In 1863 zag hj
zich t0t inspecteur van genoemd onderwjs
aangesteld,welksbelangenhjbj voortduring
metgrooten jveren bekwaamheid bevordert.
H
j 1s lid van de Hollandsche Maatschappj
van W etenschappen te Haarlem ,van het Bataafsch Genootschap vanproefondervindeljke
mies aan het ministérie van Binnenlandsche

Parton (James),een Noord-Amerikaansch natuurkunde te Rotterdam en van het Pr0scvjver,geboren den 9denFebrnarj 1822te vindaal Utrechtsch Genootschap, en ridder
Canterbury in Engeland,vertrok op4-jarigen
leeftjd naarAmerika,zag er zieh op lgcjarigen ouderdom reeds a1s hoogleeraar geplaatst
en verwierfweldra doorzjnegeschriften een
beroemden naam.W j vermelden in deeerste
plaats de levensbeschrjvingen van nHorace
Greely (185542de druk,1866),''nuiaron Wlrr
(1857;lidedruk,1864)''en nlackson (18591860,3 dln)'',- voorts: rGeneral Butler in
New-orleans (186398ste druk ,1864)'', - de
biographieën van Franklin(1864,2dln),Astor
(1865) en Jeferson (1864),- alsmede:rFa-

der Orde van den Nederlandschen Leeuw .
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w iskundig
DD e omwenteling der aarde om hare as,in
verband m et de slingerproeven van Foucault

mous Americans of recenttimes (1867)''
,-

(1851)'' - mDemethode van teekenonderwjs
van de gebroeders F.en A.Dupuis(1852)'',-Leerboelkder natuurkunde (1860,2 dln;2de
druk, 1873 4 d1n)'',- sDe wettotregeling
van het middelbaar onderwjs, opgehelderd
door eene aanteekening van dr.D.J.St.P.
(1863)''
$ - soverzicht van de regeling van
hetmiddelbaaronderwjsvoordenhandwerks-

XS
The geople'sbook ofbiography (1868)''
,-

stand in de Nederlanden, gevolgd door een

moklng and drinking (1868)',- en pHt
1- kort verslag van hetteekenonderwjsin die

m orouspoetry of'englishlanguagefrom Chaucer

scholen (1869)'', - yDe inrichting van het
to Saxe(185647dedruk,1867)''.- O0kzjne middelbaaronderwjsln Nederland(1871)''
,echtgenoote Sarak Payson Tcrfoz'j geboren
W illQ, heeft zich onderden naam van Fanny

Ferzl als eene verdiensteljke schrjfsterbekend gemaakt.Zj werd geboren den Tden
Jult
j 1811 te Portland in Maine en sehreef:
rFern leaves(2 stul
kken, 1853 en 1854,o0k
m het Nederlandsch vertaald),,, - rujttle
Ferns (1853)'' - pRuth Hall (1854)'' Rose Clarck (1855)'' - pFresh leaves
(1857)'',- rr
l'he play-day-book (1857)'' en pF01ly asitQies(1868)''.Zj overleed den
loden October 1871.

DDe grens tusschen het lager en middelbaar

onderwjs (1877)''4- voortstalrjkebjdragen
in onderscheidene tjdschriften en voolf
aluit-

stekende statistieke verslagen Van den toestand Van 0n8 middelbaar onderwjs in de
DEconomist''.Zjneuitgebreide kennis van de
verschillendetakken van onderwjssteldehem
ill staat, om daarvan, ten behoeve van de

pasgeopendeW ereldtentoonstelling teParjs.
een hoogst merkwaardig overzigt te geven
onder den titel:porganisation de l'instrudinn
primaire, secondaire et supérieure dans le

Parvé (Steyn). Onder dezen naam ver- royaume des Pays-Bas (1878)'',een boek van
melden wj:
ruim 300 bladzjden,terwjlvroeger voor 441
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W ereldtentoonstellingen te W eenen en te en jzererts.Denjverheid ontwikkelterzich

Philadelphia desgeljks overzigten van den
toestandvanhetonderwjsinNederlandonder
zjn toezigtin gereedheid zjn gebragt.
Pas (Een)noemt men in de eerste plaats

meer en meer en bepaaltzich hoofdzakeljk

t0thetbereiden en bewerkenvanmetalen,t0t
het vervaardigen vanaardewerk,glas,papier,
kaaxsen, zeep, tigchelsteenen, enz. Daaren-

een stap of eene schrede, voorts eene plaats boven heeft men erbierbrouwerjen,brandeop een bergkam ,laag genoeg en geschiktge- wjnstokerjen,suikerraënaderjen,mandemalegen om er te kunnen overtrekken,- en kerjen, katoenspinnerjen en weverjen.De
eindeljk een legitimatiepapier,hetwelk den handel is er zeer levendig en wordt er door
reiziger verlof geeft om zich onbelemmerd in goede kanalen en talrjkespoorwegen bevoreen vreemd land tebewegen en erdebescher- derd.In de havens van Calais en Boulogne
ming te genieten der policie. Te voren k0n zjn in 1875 van de groote vaart3533envan

men zonderzulk een pas- bepaaldeljk een dekustvaart438schepenbinnengelooyen.Toch
buitenlandselte genaamd,om hem van den I1- is de stand derbeschaving ergeenszlnshoog,
nenlandsehenpasteonderscheiden - nietover daar van de inwoners boven den Gjarigen
de grenzen komen,terwjl zoodanig papier ouderdom 30% niet kunnen lezen ofschrjin de hoofdplaatsen door de bevoegde autori- ven.Het departementisin 6arrondissementen
teiten moestworden geviseerd.Bj hetsnelle verdeeld.

spoorwegverkeer heeft men echter inrezien,

Pasârgadae, de oudste stad van Perzië,

dat de pasgroote belemmeringen aanrelzigers l
igt in het landschap Persis (Farsistan) en
bezorgdejzondervoldoende waarborgen voor men vindt er het graf van Cyrus, die deze
de identiteit der reizigers op te leveren,z00- stad omstreekshetjaar555 vöo'rChr.gesticht
dat men in den laatsten tjd den eischtom en haar t0t residentie der Aaaemeniden gezich van een pas te voorzien,in bjnaalle kozen heeft.Men m eent,dathare bouwvallen
beschaafde Staten heeftlaten varen.
ten zuidoosten Van Persépolisgelegen zjn.

Pas de Calais isin deeerste ylaatsde Pascal (Blaise),een schranderwiskundige
zeeëngte tusschen Frankrjk en Dultschland en wjsgeer,geboren den 19denJunj 1623 te
(zie Kanaal)en in detweedeplaatsdenaam Clermont in Auvergne,begat'zich in1631met
van een departementin Frankrjk!gevormd zjn vadernaarParjsen legdezichmetzulk

uit het voormalig graafschap Artols en een
gedeeltevanPicardië.Hetgrenstin hetnoorden
en in hetoosten aan hetdepartementduNord,
in het zuiden aan Somme eninhetwestenaan
het Kanaal en teltop nagenoeg 120 1 geogr.

een uitstekend gevolg t0e op de wiskunde,

dat hj Op l6jarigen leeftjd een werk over
dekegelsneden schreef.Daarenbovenhield hj
zich bezig met de wjsbegeerte en metde
natllurkunde.Hoewelzwakenziekeljk,zette
mjlruim 761000 inwoners.Hetland iserin hj zjne studie onverpoosdvoortt0top zjn
hetalgemeen vlak en wordtdooreene heuvel- 31stelevensjaar,en van dientjd dagteekenen
keten in 2 even vruchtbare helften verdeeld. zjnebelangrjkste ontdekkingen enuitvindinLangs hetKanaalheeftmen ervelezandhoog- gen, zooals:eene rekenmachine,hetbezigen
ten, die allengs aan den landbouw werden van den barom etert0thetmeten van hoogten
dienstbaargemaakt.Dekustiserin hetalge- en tot meteorologische waarnemingen, de
meen zandlg,en de havensvan Calais,Oues- theorie van hetevenw igt der vloeistofen,de

sant, Ambleteuse, Boulogne en Etaples zjn waarschjnljkheidsl*
eken'
lng;voorts:de arithaanhetgevaarvanverzanding blootgesteld.Het m etische driehoek, de eigenschappen der cyland ism ild besproeid doordeAuthie,deCan- cloïdeenz.Nadathj eenigen tjddevermaken
che,de Aa,de Lysen de Scarpe,die aldaar der hoofdstad had nagejaagd,wjdde hj zich
ontspringen, meestal bevaarbaar zjn, zich plotseljk, in volkomene afzondering van de
naar hetdepartementdu Nord spoeden ofzich wereld, aan eene bespiegelende levenswjs,
in hetKanaaluitstorten.In de lagerestreken betrok eene woning in de nabjheid van Port-

heeft men er vele moerassen, veengronden, Royal en onderhield betrekkingen met Arweilanden en vruchtbarevlakten.Hetklimaat lcfzl#jNoole,Laneeloten andere Jansenisten.

iserveranderljk enstormachtlg.Menheefter Hierdoor ontstonden zjne beroemde brieven
bjna 1/:millioen Ned.bunderbouWland,nage- tegen de Jezuïeten, welke in 1656 en 1657
noeg 42000 Ned.bunderboschen bjna 17000 in hetlichtverschenen;daarinsteldehjhunne
Ned,bunderheideen weiland.Delandbouw be- twjfelachtigezedeleeropeenemeedoogenlooze
vindter zich op een hoogen trap van ontwik- wjze aan de kaak en leverde tegeljkertjd
keling;de belangrjkste voortbrengselen zjn een meesterstuk vangeestigen en yeeselenden
er:verschillende graansoorten, peulvruchten, prozastjl.In zjne laatste levenslaren hield
aardappels, suikerwortels, vlas, koolzaad, hj zich bezig met hetplan,om dooreene
tabak, hop en ooft. De landbouwproduden uitvoeri
qeapologie van hetopenbaringsgeloof
vertegenwoordigden er in 1872 eene waarde de stelllngen der vrjgeesten te weêrleggen,
van 192 millioen francs.O0k de veeteeltiB er doch zjn dood belettedevoltoojing van dat
van veel gewigtq m en heeft er uitmuntend werk;hj overleed den 19den Augustus1662.
rundvee (187000 stuks), vooral beste melk- No4 in 1658hadhj in een slapeloozen nacht
koejen, ploegpaarden, ezels,schapen,veel eenlge gew igtige elgenschappen der cycloïde
zwjnen(150000stuks)enpluimpedierte.voorts ontdekt. Hj schreef: pLes provinciales,0u
ontbreekt het er niet aan w lld en aan zee- lettres écrites par Louis de Montalte à un
en rivierviych,en de bodem geefter:marmer, provindal de ses amis, avec 1es notes de
zand-en kalksteen, potklei,steenkolen,turf Guillaumesvendrock (Nic0le)'',waarvanmeer
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dan G0 uitgaven bestaan,- en apenséessur verwonderljke verl
ossing van u
varia.Zjne
la religion (1570 en laterl''
. 00k zjne geza- uitlegkundige geschriften hebben n0g geringer
menljke geschriften zjn meermalen in het waarde dan zjne leerstellige;zjne werken
licht verschenen,het laatstin 1864 in 3 dln. zjn echter opgenomen in de rBibliotheca
Paschalis. Onder dezen naam vermelden Patrum (d1 14)'.

wj een drietalPausen,teweten:PasehalisI
(817-824).Hj waste vorenabtvan hetBenedictjner klooster bj St.Pieter te Rome,
en daar hj zjn ambtzonderKeizerljkegoedkeuring hadaanvaard,ontschuldigde hj zich
bj Lodewi;k de Vrome met deverzekering,
dat men hem de Pauseljkewaardigheid had
opgedrongen.Toen voorts 'sKeizers zoon Lotl
tariw.
gin 823 Italiëbezocht,ontvinghjdien

P asigraphie ofal
gemeenseltriftnoemtmen
eene soort van cjferschrift,waarin allev0l-

ken,schoonverschillendetalensgrekend,hunne
gedachten z6ö zouden ltunnenultdrukken,dat
deze door allen w orden begrepen. Een Engelschman, W ilkins genaamd, was in 1668

de eerste,die z00ietsmogeljk achtteen een
enandermededeeldeomtrentdewjze,waarop

zulk schrift moest worden ingerigt. In de
te Rome met groote plegtigeid en kroonde voorgaande eeuw hebben Benger, W olke en
hem t0t Keizer. Daar echter eenige aanhan- Fry en in onze eeuw k
bkhmidt zich daarmede
gers derFrankischepartjmetvoorkennisvan bezig gehouden! doch zonder gewenschtge-

den Paus onthoofd waren,moesthjzicheen volg.- Desgeljks heeftmen pogingen aanonderzoek laten welgevallen en m et een eed gewend om eeneal
gemeenetaal(pasilalie)uit
zich zuiveren van alle schuld.- Pasclialis11 te vinden,en mannen als Leibnizen Condoreet
(1099-1118), eigenljk Rainert geboren bj hebben daaraan vruchteloos hunne gpote ga-

Viterbo. Hj was eerst monnik te Clugny, ven gerjd.
werd onder Gregori'
us T-ff cardinaalpriester

Paslphaë is in de Grieksche mythologie

en zag zich voortstegen zjn wensch op den eene dochter van H elios en Perseïs, de ge-

Heiljgen Stoelgeplaatst.Hj volgde de beginselen Van ztjn voorganger,m aar m iste diens
geestkracht en toonde zich toegevend Jegens
Frankrjk en Engeland. M et meer vastheid
trad hj op tegen Duitschland.op het Lateraanconcilie bekrachtigde hj den ban, over
Hendrik IF uitgesprokenyen prikkelde diens
tweeden zoon Ilendrik t0t opstand. Zoodra

malin van M inos, de zuster van Circe en
Aeëtes en de m oeder van den Minotaurus.

Eigenljk was zj demaangodin.- 00k bestempelde men m etdiennaam eeneLaconische

Orakekodin te Thalamae;zj werdvooreene
dochter van Atlas en o0k welvoor dezelfde
als Cassandra gehouden.

Pasja is in.Turkje de titel derhoogste

echter Hendrék F den keizerljken troon be- burgerljke en militaireambtenaren.Hjwordt
klomm en had,maakte deze w ederaanspraak in hetlegertoegekendaanden liwa(brigadeop de voormalige regten der Keizers op de generaal
),den ferik (divisiegeneraal)en den
Kerkj trok in 1100 naar Italië, sloot een moeslir(maarschalk),- enin hetburgerljke

verdrag, waarbj Pasehalisafstand deed van
alle wereldljke goederen en regten,en nam
den Paus, toen deze w egens het verzet der
geesteljkheid hetverdrag nietnakwam ,met
22 cardinalen gevangen. Nadat hj op een
kasteelbj Romein hechteniswasgehouden,
moesthjdeinvestituurtoestaanenHendrik V

aan gouverneursen visiers.HetwoordpafaIidk beteekentzoowelde waardigheid vanden
yasja als de provincie,waaroverhj gesteld

II1 (1164- 1168). Hj heette eigenljk Glddo
en was de telg van een aanzienlpk geslacht
te Cremona. Hij werd d00r de Keizerljke
partj t0t tegenpaustegen Aleœander1IIge-

zers,verwierftjdensden veldtogtin Moldavië
in 1806 doorzjne dapperheid eeneeresabelen
werd,nadathj bj de bestorming van Braïla

1s. Te voren w ees men de graden der

pasja's aan door hetaantal paardestaarten,
die in de gedaante van eenstandaardvöörhem
uit gedragen werden.In dentçgenwoordigen

kroonen.OpdeLateraansynodevan1112echter tt
jd worden de militaire pasja's met rexcelw erd die overeenkom st, a1s door geweld af- lentie'' en de civiele m et phoogheid''aangespr
oken.
geperst, onwettig verklaard. Volgens zjne
belofte deed nu de Paus niet zelfden Keizer
Paskewitsj(Iwan Fedorowitsl),graafvan
in den ban,maarbelasttedaarmedezjnlegaat f rïznczz, prins van W arscha%, een Russisch
Guido '?lcs Vienne. Toen nu H endrik in 1117 veldheer,geboren te Poeltawa den 19denMei
nogmaals naar
ltalië trok1begat'zichdePaus 1782,werd door Catharina 11 op hetinstituut
naar het zuiden des lands,
en na den aftogt voor pages te Petersburg geplaatst en door
des Keizers keerde hj,geholpen door de PanlIalsl
jfpagein dienstrenomen.Sedert
Noormannen, naar Rome terug. Paschalis 1800 was hj luitenant en adludant des Kei-

zwaar gewond was, in 1809 t0t kolonelen
kozen en kroonde den Keizeren deKeizerin, in 1810 t0tgeneraal-majoorbevorderd.In1812

waarna hj tot aan zjn dood in het bezit nam hj alsdivisiegeneraaldeelaan develdslagen bj Smolensk:Borodino,W laesma en
bleefvan den Pauseljken zetel.
Paschasius Radbértus, abt van het Krasnoi.In den Volkerenslag bjLeipzig verklooster Corbië Van 844--851, overleed in overdehj29stukkenenwerdterstondbelast
865 en verkondigdeheteerstinzjngeschrift: met het bloltkéren van Magdeburg en HamXDe corpore etsanguine Domini(te vinden in burg.Na de verovering van Parjs,waartoe
Xlreterura scriptoruna et rnonunaentoruna ana- hj nietweinig bjdroeg,keerdehjnaarRusplissima collectio, 1724- 1733)'' de verande- land terug,maartrok bj deterugkomstvan
ring van hetbroodbj hetavondmaal,enver- Napoleon I aanstonds met eene divisie naar
dedig4e in zjn boek:rDe partu virginis''de Frankrjk.fn 1817-1820vergezeldehjgroot-
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vorxtM iekaëlopzjnetogten en werdin 1823 wonen aan dekustenveelChinézen1Arabieren
adjudant-generaal van den Keizer. In den en Macassaren, alsmede eenige Bengalézen,
oorlog van Rusland in plaats van Jermolow terwjl deinlandschebevolking hoofdzakeljk
t0tbevelhebberbenoemd,veroverdehjin1827 uitMadoerézenbestaat-ophetTenggergebergte
Perzisch Arméniëj nam den 13den Odober vindtmen omstreeks4000 Tenggerrézen,wier
Eriwan stormenderhand in en slootden 22sten taalvanhetJavaanschverschilt,terwjlzj de
Februarj 1828 den Vrede van Toerkmantsjai. godsdienstvanBraltmabeljden.Onderditvolk
In datzelfdeJaaroogsttehj nieuwen roem in zjn moord en diefstalonbekend,en het0nden oorlog tegenTurkjedoordien hj van de derscheidt zich door eenvoudigheid en gastzjdevan denCaucasusderwaarts doordronq, vrjheid.Dezeresidentieiswegensdevruchtnegen vestingen stormenderhand innam en ln baarheid van haren bodem en denjverheid
weerwil van de meerdere getalsterkte van

den vjand 3 paslalieks veroverde.ln 1829
deed hj Erzeroem bezwjken en maakte
daardoor een einde aan den veldtogt,waarna
hj benoemd werd t0t veldmaarse.halk. In
1831,in den oorlog tegen Polen,werd hjna
den doodvan DLebLtf opperbevelhebber?nam

W arschau stormenderhand in en zag zic.h bevorderd t0t prinsen t0tstadhoudervanPolen.

Hj bejverde zich om errusten orde teherstellen en den haatderPolen tegendeRussen

tevermiuderen.In1832voltrokhjhetbesluit,
waarbj Polen in Rusland werd ingeljfd.In
1849 kommandeerde hi
j het Russische leger

van hare bevolking eene der merkwaardigste
van Java.
De evenzoo genoemde hoofdplaats,aan de

rivier Gembong en nabj de zeegelegen,is
eene der voornaamste plaatsen aan de noordkustvan Java.Erzjn breedestratenennette
steenen huizen van Europeanen en Chinézen.
Zj isde verbljfplaatsvan den resident,van
den regentenz.Menheeftereenresidentiehuisj
eene nette Protestantsche kerk,eene fraaje
moskee, onderscheidene scholenj een telegraafkantoor enz.,en er verschjntgeregeld
een !Nieuws-en advertentieblad''. In de nabjheld derstadverheftzich eennieuw stepnen
fort,metrenebezetting van ruim 40 man.
Paskw ll(Een)noemtmeneenschotschrift
(libellusfamosus)ofo0kweleenebeleedigende
spotternj.Denaam ,die oorspronkeljk werd

i
n Honsarje en noûdzaakte Görgel t0t de
capitulatle van Vilâgos. Bj het vieren van
zjn gedenkfeest van so-jarige dienstin 1850
werd hj00k doorden KeizervanOosknrjk,
alsmede door den Koning van Pruissen t0t toegekend aan eene scherpe satyre,isafkomveldmaarscbalk benoemd.In 1854 belasttehj stig van zekeren schoenlapper Pasqnino,die
zich op uitdrukkeljk verlangen van keizer in den aanvang der 16de eeuw teRomeleefde
Ninolaas met het opperbevelaan de Donau, en vooralde levenswjsdergeesteljken over
maar zag zich wegens ongesteldheid genood- den hekelhaalde,zoodathjinzjnewerkplaats

zaakt het legert'
e verlaten.Daarnawerd hj door velen werd bezoeht. Na zjn overljden
weder stadhouder in Polen, en overleed te werdzjnnaam overgebragtopdeoverbljfselen
van een antiek standbeeld op de Piazza NaW ar8chau den lstec Februarj 1856.
Pasoeroew an, eene Zeer belangrjke re- vona, waar men,evenalsaan den M arforio,
sidentie op Java,granst in hetnoordenaande allerlei spotschrifken aanplakte. Pasqwino en
Straatvan Madoera.,in hetoosten aanProbo- MarforLo werden dientengevolge koddige ;linçgo in hetzuiden aan denlndischenOceaan guren uit het Rom einsche volksleven,die op
en ln hetwesten aanSoerabalaen Kediri.Zi
.
Jis bjtende wjze zamenspraken hielden,endaarill 3 regentschappen verdeeld en t
eltop 111 door ontving de naam paskwilde beteekenis
D geogr.mjlrulm 1/:millioen inwoners.A1- van een Openbaarlasterschrift. Vanhetleveren
d% r vçrheFen zich aanzienljke gebergten, van paskwillen w ordt ligt misbruik gemaakt.
zooals de Brom o, een steeds w erkende vul- Trouwens reedshetstrafwetboek van Kard F
caan terhoogtevan 2400 Ned.el,hetTengger- bedreigde dengene,die iemand van eenehalsgebergte,de Smeroe,de Ardjoeno,deKloet misdaad beschuldigde, zonder zulks te kun-

enz-,terwjlonderscheidene rivieren er den nenbewjzen,meteenezwarestraf,nameljk
grondbesproejen.Verschillendewaterleidingen met die, welke op de aangewezen halsmiszjn eraangelegdt0tbevorderingvan derjst- daad gesteld was. De moderne wetgeving

cultuur. Men heeft er het meer van Grati, echter beschouwt een paskw ilals eene soort
waarin zich veel krokodillen ophouden.Het vaninlurie.
zuiderstrand is onbewoond, steilen woest,
Pasquier-onderdezennaam vermeldenwj:
en men vindt er vele klippen,w aar eetbare
Etiennepc.
sglïdr,eenverdiensteljkFransch
vogelnesten worden verzameld. Men heet'
t er regtsgeleerde.Hj werd geboren teParjsden
degewonehuisdieren,en in de bosschenzjn 7den April1529,vestigde er zich in 1549 a1s
vele wilde zwjnen.De visscherj is ervan advocaat en verwierf een goeden naam door
groot belang, en er wordt een levendige zjne rRecherches sur la France (1560)''.

handelgedreven in rjst,indigo, koff
tj,ka- N0q meerwerd hj bekend door zjne verdetoen, tamarinde, maïs, rotan,tabak,peper,
kokos-olie, kalk zwavel enz.T0t de inrigtingen van njverheid behooren er steen-,pannen- envloersteenbakkerjen,eene kalkbranderj, indigofàbrieken, weverjen! touw slagerjen enz-, terwjl goud- en zllversmeden,
metaalwerkers, timm erlieden enz. er goede
voortbrengselen leveren.In d6 benedenlanden

diglng der universiteit tegen de aanmatiging
der Jezuïeten, die zich met de leiding van

het onderwtls wilden belasten. Hj werd in
1585 advokaat.generaalbj de rekenkamer en
in 1586 gedeputeerde bj de Generale Staten

te Blois, legde in 1603 eerstgem elde betrek-

king neder,wt
jddezichaandefraatjeletteren
en overleed den 3osten Augutus 1615.Zjne
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gezamenljkewerken zjn in 1723 te Amster- een koudere (digtere) luchtstroom uit het

4am in 2 deelen uitgegeven.
noorden en zlliden zich naar den evenaar
R ienne.
D4>i:,hertog deTly
.gidr,kanselier spoedt,om hetgeleden verlies aan te vullen.
vanFrankrjk.Hjaanschouwdehetlevenslicht Z00 ontBtaan de beide passaatwinden, die,
te Parjs den 22sten April1767,studeerdein uit het noorden en zuiden komend,door de
de regten, werd gedurende de Omwenteling omwenteling deraarde op hetnoordeljk halfin hechtenisgenomen,maarherkreeg devrj- rond in een noordoostpassaat en op het zuiheid door den val van Robesporre, was in deljk halfrond in een zuidoostpassaat her1806 maîtrederequêtesbjden staatsraad,in schapen worden.De omwentelingssnelheid van
1810 staatsraad en kort daarna prefect van een punt deraardoppervlakteisnameljk op
politie te Parjs.Bj de zamenzwering van den evenaar het grootst en neemt af naar

Mallet(181Q)achttede Keizerhem schuldig,
maarhj beweeshettegendeel.Bjdenintogt
der Verbondene Mogendheden in 1814 zorgde
hj voor de veiligheid der hoofdstad en zag
zich doorLodewl
jkX VIIIbenoemd t0tdirec-

gelangmen naardepolenvoortschrjdt.Alzoo

zitter der commissie tot vereFeningderschuld
met de Verbondene Mogendheden. In 1816

erlangt de luchtstroom , die van de zuidpnol

bereiktdeluchtstroom uithetnoorden allengs
plaatsen,die eene grootere omwentelingssnel-

heid bezitten dan hj zelf.Ten gevolgevan
de traagheid,zoodathj zjne oorspronkeljke
teur van bruggen en wegen. Gedurende de snelheid poogt te behouden, moet hj met
Honderd Dagen bleefhj ambteloos,maarna betrekking t0tde onder hem gelegen plaatsen
den tweeden terugkeerderBonrbonswerdhj in de rigting van hetwesten naar het oosten
eerst groot-zegelbewaarder en minister van achterbljven, zoodat hj zich meer en meer
Binnenlandsche Zaken in hetkabinet-Talley- en eindeljk geheel en al vertoont a1s een
rand en na de aftreding van dit laatste voor- noordoosteljkeluchtstroom.Om dezelfdereden
naar den evenaar trekt, eene zuidoosteljke
werd hj lid derKamervan Afgevaardigden rigting.Op lagere breedten, in denabjheid
en weldra voorzittervan ditligûhaam ,in1817 van den evenaar, 10O aan weêrszjden van
wederom groot-zegelbewaarder, en van 1819 dezen, is hetversehilvan omwentelingssnelt0t 1821 minister van Buitenlandsche Zaken. heid der afzonderljke breedtegraden zeer
Inmiddelswashj pairgeworden en haddoor klein, terwjl de luchtstroom, langs den
zjn talent als redenaar een grooten invloed aardbodem strjkende, allengs zjne snelheid
op de Eerste Kamer;htjondersteunde onder- verliesten eindeljk deomwentelingssnelheid

Kheidenewillekeuriqemaatregelen,vooralde der aardoppervlakte aanneemt.Hierdoor ont-

beperking van devrjheid derdrukpers.Daar- vangen de passaatwinden weder eene nool'entegen trok htj metjverte veldetegen de deljke en zuideljke rigting, en daar zj
renteverlaging enz.,en droeg nietweinig bj elkander hier doorregtljnigeontmoeting tot
t
qtden valvan Villèle.KoningLodewl
jk.PM- staanbrengen,vormen zj erden stiltegordel.
l%ps benoemde hem in 1830 t0tvoorzittervan Op omstreeks 30O N. en .Z.B. bereiken de
de Kamerder Pairs,in welke betrekkinghj bovenstroomen, van den evenaar komende,
metgrootekrachtjverdevoordeherstelling den aardbodem alsanti-passaatwinden en doen
der rust en voor de bevestiging van de dy- er op ons halfrond zuidweste- en op het
nastie Orleans.Hjwerd dan o0k in 1837t0t zuideljke halfrondnoordwestewindengeboren
kanseliervan Frankrjk en in1844t0thertog worden. Van deze luchtstroomen keert een
benoemd. Na de Februarj-omwenteling van gedeelte a1s passaatw inden naar den evenaar
1848 verliet hj het staatkundig tooneel,en terug,terwjl een ander gedeelte zjn weg
overleed den 5den Julj 1862.Hj was sedert voortzetnaar hoogere breedten.
1842 lid der Académie Française en schreef:

D e passaten ontstaan alzoo door de sterke

Discours et opinions (1842,3 dln)'',- en verwarming van de oppervlakte der aarde
Mémoires''
,relke n0g nietuitgegeven ztjn. onder den evenaar en doûr de om wenteling

Passaatwlndenofstreekwindennoemtmen der aarde. Eerst Hadley heeft in 1735 den
de standvastige winden, welke. binnen de invloed van die beide omstandigheden erkend
keerkringsgewesten en door den stiltegordel en eene Juiste verklaring vanden oorsprong
gescheiden,gedurende hetgeheele Jaarophet dierwinden geqeven.Voortsmerken wt
J
'n0g
noordeljk halfrond uithetnoordoosten enop 0p, dat de stlltegordel zich meer naarhet
hetzuideljkhalfronduithetzuidoostenwaajen. noorden ofzuiden verplaatstnaargelang onze
Zj vertoonen zich hetregelmatigstboven de Z0n zich ten noorden often zuiden van den
Oceanen,terwjlzj op hetland min ofmeer evenaar bevindt.Hiervan is o0k wederom de

van de plaatseljke gesteldheid afhankeljk Juiste ligging der passaatstreken afhankeljk.
zjn.In den Indischen Oceaan ontvangen zj Inden winterenhetvoorjaarwaaitdenoorddoor de verschillende tjden van zomerver- oostpasslat in den Atlantischen Oceaan tuswarming der beide groote vaste landen van

schen 50 en 27O N.B.en in den zomer en

AziëenAfrikaiederhalflaareeneomgekeerde hetnalaartusschen 90en 39ON.B.Dezuidrigting en vertoonen er zich onderden naam

oostpassaat kom t in den winter en llet voor-

jaar tot 20 N.B.6n in den zomer en het
Nabj den evenaar, waar de aarde het najaart0t 30N.B.,zoodatdestiltegordelin

Van m oessonB.

sterkst door de Z0n gekoesterd wordt,vindt den Atlantischen Oceaan ten noorden van den

men den stiltegordel,waar een opstjgende evenaar ligt.In DecemberenJanuarj ishj
stroom van verjldq lucht ontstaat,die zich slechts 150 zeemjlen (60 op 10 van den
voorts naar de belde polen begeeft,terwjl evenaar), doch in September 550 zeemjlen
XI.
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breed.ln de Stille Zee zjn degrenzen der
passaatwinden minderveranderljk.Denoordooltpassaat strekt er zich gemiddeld uit t0t
Q5O N.B. Over hetgeheelis de zuidoostpassaat krachtiger dan de de noordoostpassaat,

en eene wederlegging van pLa vie de Jesus'

van Renan (1864,2 dln).
Passau,eene stadin Bejeren,isbevallig
gelegen op eene smalle, rotsachtige landtong
aan de Donau en aan den mond van de Inn

pmdatzj zonderveelbelemmeringovergroote en van de Ilz.Men heefterhetoosteljkste
watervlakten strjkt.Om die reden iszj in station van den Betjerschen Oosterspoorweg,
staatom den evenaarteoverschrjden.
die zich hier vereenigt met den OostenrjkPassaatstof is denaam van een kaneel- schen Elizabeth-W-esterspoorweg.Zj isomgeof bloedkeurig stof,datvooralaan de westkust der Afrikaansche keerkringslanden door
den passaatwind wordt medegevoerd. Het
wordt gedurig waargenomen tusschen kaap

Bajadoren kaap Blanco,en komtnuen dan

ven door eene viervuldige reeks van bergen,
die zich ter hoogte van 120 Ned.el boven
deDonauverheFen,enverd.eeldindeeigenljke
stad op den regteroevervan dezerivierende
voorsteden Innstadt op den regter oevervan

voor in ltalië,Duitschland,Zweden en Rusland, en in Azië van Armenië t0taan Toerkestan en China.Het draagt hier van ouds
den naam van bloedregen en bevatkiezel-en
aluinaarde,jzer-en mangaanoxyde,koolzuur
kalium , magnesia,kali,natron,koperoxyde,
water en organische zelfstandigheden,en be-

de Inn, Ilzstadt aan de overzjde van de

vindtmen daarin vulcanische asch en zeevormingen.Volgens Ehrenber.f zjn hetnederdalingen van stofwolken, dle uit 'alle oorden
deraarde opstegen,eendoorzigtigenstofgordel
vormden,zich t0tstofwolkenzamenpakten,en
voortgezw eept doorwervelendeluchtstroom en
de oppervlakte der aarde bereiken.Het passaatstof is dus we1 van terrestrischen,maar

taal,een uitmuntend orgel,eene zware klok
en vele reliquieën, - de parochiekerk,aan

Donau en op den linkeroever van deI1z,en

Angexvorstadt.Er zjn bruggen gelegd over
de Donau (1870) en over de Inn (1875),en
over de Donau tusschen Altstadten Ilzstadt
00k nog eene draadbrug (1869).HetD0m-of

Papdeplein met het bronzen standbeeld van
staat uitfjn kwartszand en een fjn geel-of koning Maœimiliaan JO.S:'A I is erhett'raaiste
roodachtig stofmet microscopische overbljf- plein.Erzjn elfkerken;demerkwaardigste
selen van bewerktuigde gewroehten. Zelden van deze zjn: de D0m ,meteen fraaipor-

niet van plaatseljken oorsprong en mag niet
verwal'd worden met het meteoorstof, ontstaandeuittotstofverbrjzeldemeteoorsteenen.
Passage-instrum enten ,zieM eridiaan.
Passaglia (Car10),een verdiensteljk Ita-

St.Paulusgewjd,- de kerk van St.Geerbelangrjke gebouwen zi
jn er:hetBisschoppeljk paleis, - het voormalig collège der
Jezuïetenmeteenegrooteboekerj,- hetnonnenkloosterNiedernburg (in 1804opgeheven),
en de voormalige abdj van St.Nicolaas
(thanseenekazerne).Dezestadwasvoorheen
eene sterke vestinr met citadellen;doch de
vestingwerken zjn lndenlaatstentjdgeslnopt.
Men heefter onderscheidene regtbanken,een
lycéum , een gymnasium , eene Latjnsche
school,vele andereinrigtingen van onderwjs,
truid, - en de Evangelische kerk. Andere

liaansch godgeleerde, geboren in 1814 te
Piéve a San Paolo in het hertogdom Lucca,
trad reeds in 1827 in de Orde der Jezuïeten onderscheidene fabrieken,een levendigen hanen werd in 1844 hoogleeraar aan hetC0lle- del, veelscheepvaarten omstreeks 15000 ingium Romanum.In 1848 moesthj Romever- woners.Men vermeldt,dat Passau gesticht is
laten,maarhjkeerdemetdenPausderwaarts door de Romeinen, en in de 4deeeuw vond
terug.Nadathj overdeOnbevlekte Ontvan- men er eene kolonie, die den naam droeg

genis niet alleen een uitgebreid werk (1853,
3 dln)geschreven,maar o0k aan deafkondiging van datleerstuk metgrooten jver deelY0R0m 0n had. - nadat hj zich voorts in
het algemeen een jverig voorstanderhadbe-

van Castra Batava,omdatexoorspronkeljk

eene bezetting van Batavieren w as geplu tst.
In de 8steeeuw w erd er een bisdom gestieht,
hetwelk thans volgens het concordut van
1817 eene oppervlakte bezitvan 97 D geogr.

toond van de kerkleer en van den Paus, mjl.- DestadiseindeljkmerkwM rdigdoor

baardezjn vlugschrift,waarin hj dewereld- het aldaargesloten Verdraq mcz
lPasnaw,dat
ljke magtvoorstelde als gevaarljk voor de dert
lstbersteldein hetKelzerrjk.Hetwerd
Kerk, des te meer opzien.Daar men hem te den 29sten Julj 1552 doordeProtestantBche
Rome metgevangenisbedreigde,nam hj de Vorsten en den 15den Augustus daaru nvolwjk naarTurjn,waarhj sedert1861werk- gende door Karel F onderteekend en in 1555
Zaam is als professor in de zedekunde.Hj door den AugsburqerReligievredemeteenige
werd voorts1id van hetItaliaanschePariement wjzigingen t0t Rjkswetverheven.Doordat
en streed in den rMediatore'', door hem van Verdrag werd aan de beljdersderAugsburg1862 t0t 1866 geredigeerd,tegen het wereld- sche Confessievrjheid van godsdiensttoegeljk gezag van den Heiligen Stoel.Van zjne staan,hetAugsburger Interim vernietigd,geschriften vermeldenwj:pperla causa Ita- voorts aan de gevangenevorsten Johann .Fr1liana aivescovicattolici(1859)''- pobbligo dricl
tidnonent
g
ck.
vd. en Philkp ros Kenende
del vescnvo Romano e pontifce massimo di vrjhe
aan allen, die m den Schmalkalrisiedere in Roma quantunque metropolidel dischen Oorlog in den ban waren gedaan,
Regno italico (1S61)'', - pDe11& 8comunica eene volledige amnestie toegekend.
(1861)''
,- rLa questione dell'indipendenza Passavant (Johann David),een historieed unità d'Italia dinanzialclero (1861)'',- schilderen verdiensteljk schrjveroverzaken
La causa 4e1cardinaled'Andrea(1867)'',- van kunst,geboren teFrankfortMn de Main
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den 18den September 1787, W aB V00r den
Passeyer of Passdr is de naam van een
handel bestemd, maar nam ill 1814 deel fraai dal in het hooggebergte van Tyrol,ten
Mn den veldtogt in Frankrjk en bleefte noorden van Meran.De Passeir, een woeste
Parjs, waar h/ zich onder de leiding van bergstroom, die uit een klein meer aan den
Danid en @ os toelegde op de schilderkunst. voet van den Hohen Fernerontspringt,kronIn 1847 begafhj zich naarRome,waarhj kelt er doorheen om na een 100p van 37 Ned.
den omgang genoot van corneliws, Orerbeek mjlzich bj Meran uittestorten in deEtsch.
Schnorr en anderen.Na zjn terugkeer te Men heeft er 2 hooge bergpassen en onder-

Frankfortwerd hj erinspecteurvan hetste- scheidenezjdalen.DehoofdplaatsisSt.Leondeljk muséum.Hj leverdefraajeontwerpen hard, en niet ver van dâa'r ligt de herberg
voor praalgraven, en schreef: ,Kunstreise Am Sand, de voormalige woonstede van

durch EnglandundBelgien(1833)'',- pRafael Andrlasro/àr.
vpn Urbino und sein Vater Giovanni Santi
Passie (De)ofhetlnden noemtmeninde
(1839-1858,3dln)'',- ,DiechristlicheKunst R.KatholiekeKerk een tjdvan 7weken,gein Spanien (1853)'',- rLe peintre-graveur wjd aan de herdenking van het ljden van
Jezld. Die tjd
(1860-1864, 6
wordt 00k wel
dln)''- envele
'

opstellen over
oude schilder-

/

scholen.HjoverleedteFrankfort
den lzdenAugustus 1861.
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Glnere bewegingen kan maken dan met het zonderheid in Brazilië en Peru, voorkomen.
seharnier, en de proportionaalpasser dient Reeds in de eerste helft der 16deeeuw werden
om afBtanden in eenebekende verhouding ver- zj in Europa bekend en ontvingen toen den
grootofverkleind overte brengen.
naam van granadilla's, omdat hare eetbare
Passerini(L11igi),eenItaliaanschgeleerde, vruchtenopgranatengeljken.Tegenheteinde

geboren te Florence den 3lsten October 1816, dier eeuw kweekte men ze in Italië,en de
Btudeerde in de regten,werd in 1856directeur qri
esterszagen daarineeneaanwjzing vanhet
van het staatsarchief en in 1871 van de Na- ljden (passie)van Christus.In hun 00g was
d
e
dradenkrans tusschen het bloemdek en de
tionale bibliotheek in zjne geboortestad,en
overleed aldaar den l3den Januarj 1877.Hj meeldraden de doornekroon,deknodsvormige,
schreef:ocuriosita storio-artistische forentine stamper een kruisnagel, terwjl de 5 helm(1866-1875)'/,- rLe armideimunicipj tos- knoppen op wonden geleken.Van de soorten

:Js#liz,:J Sm.,inbjgaande
eaniillustrate (1864)'',- rLa bibliograia di vermeldenwtj:P..
M.A.Buonarotti (1875)'',enz.
iguur op l/zde 4er natuurljke grootte voor3G*
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geBteld, eene prachtige slingerplant,met een het werk nietuit de handen nemen.De uitrnnden, rankendragenden stengel,gave of3- voering is toevertrouwd aan eene commissie,
lobbige bladeren en Bcharlakenroode bloemen en deze verdeelt de rollen,van welke som-

(0pdeAntillen groejende),- P.g>J&J..
g.- mige erfeljk zjn in bepaaldegeslachten.Het
larisZ.,desgeljkseeneprachtigesoortopde tooneel is zeer ruim ; het is opgeslagen op
Antillen, met witte, eenigzins rozenroode, eene weide, en de grazige heuvels van den
mtrek dienen er t0t zitplu ts voor de toegrootebloemenenqeurige,eetbarevruchten,- o
P. macrocarpa A l#., uit Brazilië en Peru, schouwers, wier aantal we1 eens 6000 bemet vruchten, die wel eens 4 of41/: Ned. draagt. De passiespelen te oberammergau

pond zwaar zjn en een dergeljken smaak
hebben als meloenen?- en P.:4131
*.
:Rab.en
P. Ixrifolïc L.t dle desgeljks aangenaam
Bmakende vruchten dragen.
Passiespelen zjn geesteljken drama's,

worden om de 10jaren gevierd.In 1870was

ten achteren bj
de voortsehrjdende beschaving,datzjmeer
en meerverdwenen. Ten tjde

/l

men er pas mede begonnen,toen deDuitschFransche 00r10g uitbarstte, en eerst in het

volgende jaar k0n men ze voortzetten.Dit

geschiedt in den daartoe bestemden zomer
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Qosten September
1786, studeerde
te Leipzig eerst
in de theologie
en vervolgensin
de letteren en
werd achtervolgens leerM r aan

het çymnasium

teW elmar,hoogleeraar aan het
Conradinum te

de laatste Jaren
Deporseleinbloem (Hoga'ptxrïegcftt).
veler M ndacht
JenkaubljDantt0t zich getrokzig,hooglyeraar
ken.De gemeente had in 1633 bj eeneheer- te Breslau en directeur van het academiBch
schendeziekte degeloftegedaan,datzjbjhet muslum aldaar.Hj overleed den llden Maart
wjken van dien geeselhetljden en sterven 1833.Hj leverde uitgaven en vertalingen van
des Verlossers dramatisch z0u voorstellen.Dit Persiwn en Mnnaeu en van de rGermania''
geschiedde,en koning M aœ veroorloofdehet, van Tadtns, - voorts: nGrundzqge der
d
at men daarmede z0u voortsaan,na eene griechsichen und römisehen Literatur- und
omwerking van den tekst. D1e omwerking Kunstgeschichte (1815;2dedruk,1829)''kwam t0t Btand door Otkmar K eïdz, een en vooral: rHandwörterbuch der griechischen

voormalig Benedictjner monnik en in 1843 Sprache(1819- 182445dedruk,1841- 1857)'9,
alsmede:2nCo
rp
u'1
s-scriptorunl eroticoru:a
dln
l'
als pastoor te Jesenwang overleden,terwjl
XIlescriptio orbisterde onderwjzer van Oberammergan, At
lc/zld (1824-1833,
Dedleegenu md,de m uziek voor dennieuw en rarum (1825)'' van Diony.
iws a/erieyetes --tekst componeerde.Hetgeheel,aan de Evan- Opuscula academica (1835)''
, - en pvergelische verhalen ontleend,maakte eendiepen mischten Schriften (1843)7'.
indruk.Meer en meer verschenen ertoeschouPasta (Giuditta), eene beroemde operaw ersuitalle oorden van Eurûpa,zoodato0k zangere:, geboren te Serrano bj Milaan den
de beste kraehten aan 4euitvoeringw erdenbe-

gteei.Intusschen lieten zich dedorpsbewoners
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het conservatorium te Milaan en oogstte een staafles.Dezewordengedroogd,enz00verkrjgt
grooten bjval,toen zj teVeronain 18220p- men eene verzameling van allerleikleuren en
trad ter gelegenheid van hetCongrès. ln het tinten.Men brengt deze metdie staaf
lesop

vplgendeJaarverkreeg zj eeneaanstellingte
Parjs en volbragt vanhier kunstreizen naar
bjnaallegrootestedenvanEuropa.Harestem
strekte zich uitover 21/c octaaf,van g t0tde
driemaalgestreepte d.Daarbj washarevoordragtuitmuntend en wegsleyend,haregestalte

papier of pergament over,waarna zj met
den vinger gewreven en alzoo zamengesmolten worden.Doorhei inwrjven derkleuren
ontvangtde teekening een qu#ieelachtig voorkomen,zoodatdeze wjze van schilderen bjzonder geschikt is voor portretten. Het is
edel en haar gelaat v01 ultdrukking.lellini echtermoejeljk,deoorspronkeljkefrischheid
schreef voor haar de psomnambule'' en de der kleuren te bewaren, en men heeftverXNorma''1en Paoinide rNiobé''.In 1840 be- schïllende pogingen aangewend om ze duurtrok zj eene villa aan hetmeervan Como zaam temaken,doch steedszondergewenscht

waar zj in afzondering leefde en den lstez
l gevolg.Stof,vochtigheid yn zonlichtwerken
April 1865 overleed.
zeer nadeelig op de paste'lteekeningen.S0mmigen zjn van meening,datdezewjzevan
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schilderen reedsin de 15deeeuw,en anderen,
familie der Portulaceën.Hetonderscheidtzich dat zj eerst in de daarop volgende eeuw
uitgevonden is.
d001'een z-sple- '
tigen, afvallenLeonardo
*
d***
@@e
.
* @* @ 4
% .
.
den kelk, door
Fïsciheeftmerk*.
*
*.
e
**
.
* .
.+*
4 t0t 6 bloemwaardige studie%* @
*a
<.*
*
bladen, die aan
N
* *#
koppen(thansin
*
@>
den kelk vastgel1
!
het Britsch MuZ
hecht en aan de
sôum)voor zjn
Avondmaal''in
basisvrtiof zamengegroeid
pastél vervaar-

zjn,door8-15

meeldraden,door
een
nagenoeg
rond vruchtbeginsel,eenstamper m et een 3t0t G-deeligen
stempel,en door
eenemeteeùdeksel openspringende zaaddoos.
Van de soorten

noemen wj de
(P. oleraceaL.
4

digd. Desgeljks
%

/
Z

t

&

t
1$

N
N

-

Il
4

N<

f//
?

h'
'

.

gewone 'J.
sfdldl

Nw.

--.n

l

'

.

.?

Nx

,

-

<)

V#

8

heeft m en van
Hans A'
t
?îùdïs in
pastél eene verzameling van
portretten der
m erkwaardigste
personen aanhet
Hofvan Hendrik
VIII.00k Jean
CJo.:J,genaamd
Janet, hofschilder van Hendrik
JJJ, werkte in

pastél, voorts

met een roodNantewilenM as#
achtigen,vleezidpzltentjdevan
b
7
F
e
,
gen stengel,ner
Lodewi;k X1II
y
derliggende takDegewone pastinakeçpastinacajsatiçat.
en X1V. In de
ken en langwer18de eeuw had
pigerwigvormige,
m en uitstekende.
vleezige bladeren, voorts m et okselstandige pastélschilders, zooals Latour, D otard en
bloemen,die zich kort vöör den middag ope- vooralVinien in Frankrjk,Rosalba OJrHJ'
rJ
nen, om zich spoedig weder te sluiten.De in Italië en Mengs in Duitschland. Van deze
kelk is methetvruchtbeginselzam engegroeid, meestersvindtmen voortrefeljkevoortbrengen debloembladenzjn geel.Dezeplantgroeit selen in het muséum te Dresden.

overalaan dezeekust,en daarzj eene zeer Pastinake (PastinacasativaL.4,00k wel
smakeljke groente oplevert,wordtzj in de pinksternakel en witte 'lpprfe! geheeten,is de

tuinen gekweekt.P.dlfiel Haw.is eene groo- naam eener plant uit de afdeeling van de
tere soort. Men heeft onder de portulaca's Peucedaneën van de familie der Schermbloe00k fraaje sierplanten,zooalsP..
grgzld#lorc migen. Aan onze noordeljke zeekusten en
Rbek, met paarse, gele, witte ofwitte en 00k op vochtige plaatsen in hetbinnenland
roode bloemen,die op kleinerozen geljken. groeitzj in hetwild.Zj heeftveelovereenW j geven hiervan eene afbeelding op l/add komst metden gewonen wortelofpeen(Dau-

dernatyurljkr grootte.
Pastelschllderkunst is eene soort van
schilderkunst, waarbj men zich bedientvan
droogeverwen,dievervaardigd zjn vaneene
of anderekleurstofen een deeg,zamengesteld
van gips,krjt,leem ,zinkwiten een bindmiddel.Men geeftaan datdeeg den vorm van

cus Carota),maar onderscheidtzich daarvan

doorgele bloemen,zaâmgedrukte,onbehaarde
vruchten en breedere bladeren.De pastinaken
worden hieren daar als een geschiktveevoe-

der gekweekt.W j geven hierbjeeneafbeeld
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dernatuurljke grootte,in d eenebloem ,in David,geboren te Parjs den Qden Januarj
e een stamper, beide'0p hetdubbelder na- 1791 werd na.
de Rejtauratiekamerheervan
tuurljkegrootte,in/ een vruchtop l/sdeder den hertog Tan 2:rr1 en rekwestmeesterbj
natuurljke grootte,in g dezelfde in nattmr- den staatsraad.TjdenBde Julj-dynaBtie waB
ljke grootte,en in A, k, ï dezelaatstein hj eenvan de leidersderLeqitimlstenjdnch
verliet daarna het stu tkundlg tooneel. A1g
Pastoraal-theologle ofde leervan het een àanhanger der oudere Bourbonsbestuur4e

verBchillende doorsneden:

herderll
jk werk noemt men dat gedeelte der
practische godgeleerdheid,hetwelk aanwjstj
h0e een evangelieverkondigerzjn verkeer in
de gemeente dienstbaar moet maken aan de
opbouwing harer leden in Christeljken zin.
Om die reden wordtaan zulk eenverkondiger
de naam van pastor (herder) gegeven. Die
naam , verlengd t0t pastoor, is in 0ns land
alleen gebruikeljk v00rR.Katholieke,elders

hj de goederen van den graafnan Gl-àed,
koosvoortsde zjdevan NapoleonIH enzag
zich in 1852 t0t senatorbenoemd.Hj nverleed den 19denMei1857.Sedert1823washj
lid vanhetInstituut,envan zjnedichterljke
voortbrengselen noemenwj:rlaestroubaourg
(1813)''
,- en 7ClaireCatalanzi(1838jQ dln!
Qde
Pdruk,18j!),.
atagonle,hetzuideljkstegedeelte van

motheu en Titus,die zjneraadgevingen bevatten aan deze medearbeiders, dragen den
naam van rpastoraalbrieven'',en in onzentjd
geeftmen dennaam vanrHerderljkebrieven''
aan een algemeen schrjven van bisschoppen
aan degeesteljken van hun bisdom.
Pastoret(ClaudeEmanuëlJosephPierre,
marquis de),een verdiensteljk Fransch ge-

isin hetnonxden dûordeRi0NeqrovanAr-

Ook voor Protestantsche bedienaars van de het vaste land van Amerika, tuBschen 4en
godsdienst.De brieven van Paulns aan Ti- Atlantischen oeeaan en deStille Zee gelegenj

gentina gescheiden, strekt zich u1ttusschen
35 en 54Q Z.B. en heeft eene oppervlakte

van 17526 D geogr.mjl.Het is door de
Andesketen in eene oosteljke en westeljke
helft gescheiden. De eerste bestaat uit een
aantalaanhetgebergteevenwjdigeterrassen,

hier en daarvan hetwesten naar hetoosten
leerde en staatsman,geboren te M arseilleden van rivieren doorBneden,zûoals de Ri0 Negro
25sten October 1756, studeerde te Aix in de (Desaguadero),deChupat,deDesire,deChico
regten en werd in 1781 raadsheerin hetCour en de Santa Cruz,welke echterin hetdrooge

desaidesteParjsenin 1788rekwestmeester Jaargetjdeveelalvoor een gedeeltewaterloos
en directeur-generaalvan geschiedkundige za- zjn.Langsdewesteljke,sterkafgebrokkelde

ken metbetrekking t0tstaatkundeenwetgeving.Bj het begln der Revolutie was hj
meermalen voorzitterderkiescollégiënteParjs
en zag er zich gekozen t0t afgevaardigde
naar hetW etgevend Ligchaam,waal.hj eerlang den voorzittersstoelbekleedde.Op zjn

kust vindt men eene lange reeks van eilanden.Een eFen bodem zoekt men hier tever-

geefs,wantde Cordillera rjstersteiluitde
bûgten en baajen omhoog.DeAndeszelven,
die het grootste gedeelte dezer westeljke
helft bedekken, zjn door diepe kloven en
voorstel w erd de kerk van Ste Génévieve
' in dwarsdalen geschei
den;zj sehjnen oy someen Panthéon herschapen.Na de bewegingen mige plaatsen geheel en al weg te zlnken,
van 20 Junj 1792 verscheen hj echteralleen terwjl op andere jsvelden en gletschers met
ter vergadering, om het koningsehap in be- groote massa's lava en basalt afwisselen.A1scherming te nemen, zoodat hj weldra het leen tegenover Chiloë verheFen zich sommige
land m oest verlaten en eerstna den valvan toppen hoogerdan2000 Ned.el,terwjlinde

het Schrikbewind terugkwam.Zjnekoningsgezinde oppositie in den Raad van Vjfhonderd noodzaakte hem op nieuw t0t de vlugt,
die hem t0t na den 18den Brumaireuitzjn
vaderland verwjderd hield.Daarop werdhj

nabtjheid derStraatvan Magelhaensdegemid-

delde hoogte dier bergketen 1000 NeG.elbe-

draagt.De eilanden der westkust zjnhoog
ward(Avance),Blanco,Desvelos,Fairweather
hoogleeraar in het natuur- en volkerenregt (Buentiempo),Virgenesenz.- voortst0tde
aan het Collège de Francejnam vervolgens baajen:Bahia sin Fondo,Bahia NuovajCaen steil, en tot de kapen behooren er:Fr0-

z
ittinrin hetConseilgénéralvoorweldadige merones, Jan Jorge,PortJulian,Lasthope,
instelllngen en in 1809 in den Senaat,maar
weigerde als secretaris van dit ligchaam in
1814 m ede te w erken t0t de afzetting van

Napoleon.NietteminbenoemdeLodewqkXVIII
hem in 1815t0tpairvan Frankrjk.In 1820
werd hj vice-president van de Kamer der
Pairs, in 1826 minister zonder portefeuille
en in 1829 kanseliervan Frankrt
jk.Hj nam
echter bj de Jtllj-omwenteling (1830) zjn

Tr
inidad en Penas.Van deeilandenvermelden
W @I
J* : De Chonosgroep, het schiereiland Ge

TresMontes(Taitao),deGuayneco-eilanden,
de W ashington-eilandenj de archipel Madre
de Dios,Hannover,dearchipelvan Koningin
Adelaïde,hetschiereiland Koning W illem IV-

land en hetsehiereiland Brunswjk.
Terwjlde Andes en ill het algemeen de
westkustmd deei
landentd hetoorspronkeljk
ontslag,leidde een ambteloos leven,werd in gebergte behooren,isde oosteltjke helftmet
1834 voogd derkinderen van den hertog van alluvium en met tertiaire vormingen bedekt.
.fe
rri,en overleed teParjsden 28stenSep- Slechts op enkele plaatsen vertoont zith hier
tember 1840. Hj was sedert 1785 lid der het oorspronkeljk gebergteaandeoppeTvlakte.
Académie. Van zjne çeschriften vermelden Intusschen heeft men enkele basaltgevaarten
wj:rrhéoriedesloispe'nales(1790,2dln)''j en steenkolenbeddingen aan de Straatvan Maen rllistoire de la législation des anciens gelhaensbj PuntaArenas.In deondiepekom(1814- 1837,11 ;ln)''.- Zjn zoon Amld6e men der bovenste laag van gerûlie steenen
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ontsinan de salina's of verzamelplaatsen yan beschreven werden,zjn de '
rehuëltslen,die,
regenwater,datvervolgens verdampt en eene in kleine horden omdolend, nergen's vaste
woningen bouwen, mMr in tenten van guazoutkorstachterlaat.De temperatuuris
. aande

oostzjdehoogerdanaandewestzjde,wantaan
de Ri0 Negro komen vjgen en draiven t0t
rjpheid,terwjlop Chiloë(410-430Z.B.
)het
graan bj hetinvallen van den regentjd n0g

niet geschikt is voor den oogst.Evenals de
bodem ,z00 is 0ûk deplantengroeiopdebeide
helften zeer verschillend. Op de westkust
vindt men 0P vele plaatsen naakte rotsen,
doeh waar de wortelsgelegenheid hebben om
diep genoeg in den grond te dringen, verhelen zich ondoordringbare wouden, voolal

naco-vellen wonen en gedeelteljk van den
roof,gedeelteljk van de veeteelt leven en
bjna altjd oorlog voeren.Hunne lengtebe-

draagt intusschen ongeveer 118 t0t 185 Ned.

d
uim;zj zjn voortsgrofyebolzwdenhebben
een groot hoofd,maar klelne handen en voeten.Hunne kleur is roodachtig bruin,enweleens zeer licht.Hun gelaat is breed en vierkant, hunne oogen zj1 klein,hunneusis
stomp en van wjdeneusgaten voorzien,hun
lnond wjd en hunne kin voortlitstekend.De
Patagoniërs zjn uitstekende jagers en vis-

in de dalen en aan de oosteljkehelling van
het gebergte.Tusschen zjne uitloopers en schers, hun rjkdom bestaatinpurdenen
langs de rivieren vindt men strooken aange- honden, en zj kleeden zich met guanacospoelden grond,dieechterzelden breederzjn huiden,waarbj zj des winters een wollen

dan een uurqaans.Hetoosteljk gedeelte is, deken voegen. Van regéringsvorm ofwetgemetuitzonderlng van eenigedalen,eenegroote vingbestaatbjhengeenspoor,dochbjroofsteppe,die slechts weinige Ned.mjlen ten enkrjgstogtenvereenigenzjzichenbenoemen
zuiden van de Rio Negro een aanvang neemt een gemeenschappeljk opperhoofd.De bloeden zich uitstrekt t0taan de Straat,en eene wraak is hun eene wet.Hunnewapenszjn
dikke laag yan zand en steengruis bedekt er lansen en bola's(werpstrikken).

den bodem t0taan den voetder Andes.Het
GeeneEuropéscheMogendheid heeftzich in
drooge klimaatis niet gunstig voor den plan- het bezit gesteld van dit landten volkplantengroei,en groote gewesten zjn metspich- tingen hebben er zich nietgevestigd.Intustige grassen ot' met zoutplanten bewassen, schen maakt Chili aanspraak op de smalle
terwjlzich slechtshieren daargroepen van westkust:het heeft aan de Straatde kolonie
m imosa's vertoonen. In het binnenlalld vindt Magallanes gesticht (met Punta Arenas,dat

men er vele lagunen en ontoegankeljke moerassen. Verder naar het zuiden is de grond
althans met gras bekleed,en in de nabjheid
van deZeeëngte eindeljk en op deleisteenvormingen verheft zich opgaand hout,vooral

bosschen van altjdgroenebeuken (Fagusbetuloïdes).Hiervindtmen 0ok denspecerjbastboom (W intera) van het strand t0t aan de
sneeuwljn;de fuchsia'
s en deboomvormige
eerenprjs (Veronica decussata) vormen er
sàmmenvan 1-11/:Ned.palm inmiddelljn,
en menheeftermyrten,arbutus,thujaenberberisvanaanzienljkehoogte.Hetdierenrjkin
Patagoniëkomtin hetalgem een sterkovereen
met dat der zuideljke Pampa's van Buénos

749 inwoners telt)en metdealdaaraanwe-

zige steenkolen eene stoomsleepvaart in de
Zeeëngte georgsniseerd. Argentina beschouwt
hetoverige land alseigendom ,evenwelzonder
het te bezetten; alleen in het noordoosten,
aan de Ri0 Negro, en aan de monden van
de Chupat en Santa Cruz hebben zich eenige
inwoners dier Republiek gevestigd, om de
zeehondenvangst te beveiligen en handel te

drjven met de inboorlingen. Robbenslagers

bouwden er hier en daargehuchten,dieechter
allengs weder verdwenen, omdat de vangst
door de onverstandige zelfzuchtvan vreemde-

lingen aanmerkeljk verminderde.Uitdereeds

vermelde salina's wordt zoutuitgevoerd naar
Ayres;t0tde roofdieren behoorterdepuna,- Buénos Ayres, Montevidéo en Brazilië.De
voorts heeft m en er otters,pekari's en gua- veeteelt is er aanmerkeljk verminderd,doeh
naco98, terwjl walvisschen, zeehonden en m en zou er een overvloed van pelswerk kunzeeleeuwen er aan de oosteljke kust voor- n0n bekomen, zo0 de Indianen aan blanke
komen. Er zjn onderscheidene soorten van Jagers verlof schonken om het binnenland te
vogels, en tot de m erkwaardigste van deze bezoeken.
behooren de Zuid-Am erikaansche struisvogel,
Patagonië werd in 1520 ontdekt door Ferde urubu,de papegaai,dezwaluw ,dekolibri, nando M agelhaens.Spaansche expeditiën werde duif enz. Inzonderheid in de Straatvan den in 1525 en 1534 zondergewenschtgevolg
derwaarts gezonden. Eene andere bereikte
Magelhaen: is een overvloed van visch.
Het aantal inwoners van Patagonië wordt onder Alonzo de Ol-crgp den llden October
gescbat op 24000,en4000 van deze zjn op 1539 den mond derLa Plata-rivier,stevende
Vuurland gevestigd, - volgens anderen is langs hetstrand totaan Kaap Virgenesenverhet veelkleiner.De inboorlingen behooren er schafte mededeelingen om trent de kust tust0t het Amerikaansche ras en vormen onder- schen Chilien Kaap Pillares.De onderkoning
scheidene volken.Naarde berigten van d'Or- van Peru, d0n Inranoiseo de Toledo,zond in
àks,wonenvan deLaPlata endeCoquimbo 1579 Pedro zglrvliisfo de Gamboamet 2 schetot aan de Zeeëngte Araucaniërs t0t op 51O pen in zee,om de Straatin bezit te nemenj
Z.B.,- tusachen de Ri0 Negro en de Ri0 waartoe 00k Pbilips 11 eene vloot van 23
ColoradoPuëltslen,- envandeRi0Negrot0t schepen derwaarts deed vertrekken. In het
aandeStraatTehuëltslen,terwjldebewoners begin van 1584 werd Nombre de JesuB ge.
van Vuurland den naam van PeBcherah'sdra- stieht. Sarmiënto begaf zich den 4den Maart
gen.De Patagoniërs,welketevorena1sreuzen m et 100 m an op een gntdekkingstogt in het
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binnenland en deed bj de landtong Santa
Anna eene tweede kolonie, Ciudad de San
Felipe,verrjzen.Dezevolkplanting,uitluje
gelukzoekers bestaande en zonder voldoend
bestuur,kwam eerlang in een deerniswaardigen toestand. Toen Thomas OJ1l
- #1A in Ja-

Patchouli,zie Poqost- on.

Patent,een overbljfselvan lLtt6ra6pa-

felfed of opene àriell
ep, van het staatszegel
voorzien en bestemd om ter bekendmaking

van algemeene staats-ofkerkeljke aangelegenheden openljk te worden voorgelezen of

nuarj 1587 de Straatbezocht,Avaren er van opoyenbareplaatsenaangeplakt,iseenwoord
300 Personen slechts 18 overgebleven. l)e dat ln verschillende landen verschillende beplaats, waar zich te voren de stad San Fe- teekeni
ssen heeft.Op de eene ylaats is het
lipe verhief,bestempelde hj met den naam een aanstellingsbrief t0teen milltairen rang,
van Port Famine(Hongersnoodhaven).Tuater op de anderehetbewjsvan een octroqi,dat
begaven zich Nederlanders, Engelschen en
Franschen naar de Straat,en het binnenland
werd wat meer bekend door eene expeditie
onder het bevelvan Joaqldm de Olïrcrdz,in
1745 op aansporing derJezuïetenondernomen.

aan uitvinders wordt toegekend, en ln 0ns
Vaderland ishet een door de bevoegde magt

uit te reiken bewjs,datiemand bevoegd is
t0thetuitoefenenvan handel,beroep,bedrjf
ofhandwerk.Omdatbj 0ns qeene grenzen
00k anderereizigers,vooralKing en Y tzroyy zjn gesteld aan den vrjen arbeld,ishetpaderwaarts vertrokken metdeschepen nBeagle' tent niets anders dan een belastingvorm ,en rAdventure'' (1826- 1830, 1832-1836), eigenljk eenebelastinçophetinkomen,doch
hebben veel licht verspreid over de kusten in den toestand,waarln zjzichthansbevindt

van Patagonië. Het uitgestrekte binnenland aanoverwegendebedenkingenonderhevig.Niet
evenwel is n0g weinig door Europeanen be- alleen belemmertzj de vrjevlugtdernjverzocht.Vermoedeljk isdeoudsteontdekkings- heidenvermeerdertzjdoorhetbezwarenvan
togtdie van Pedro zgltlretfrl,welkeom streeks velekleineneringen hetpauperismus,maarzj

hetJaar1600veroveringen maakteaandePa- drukt00k hoogstongeljkmatig op depatentranâ en Chaco ontdekte,te land voorwaarts pligtigen.Het patentregt is geregeld bj de
rukte t0t aan de Straaten gevangen genomen wetten van 21 Mei 1819 (Staatsblad no34),
werd doordeIndianen.Op dewesteljkehelft van 6 April1823 (Staatsblad n014),van 18
werden pogingen t0t het stichten van volk- Junj 1832 (Staatsblad n030)envan 24 April
plantingen aangewend door de Jezuïeten Ve- 1843 (Staatsblad n016).De eerstevan deze
wd-çc.
s en

Estevan, die hunne togten t0t aan
de Guayanecos-eilanden uitstrekten, alsmede
door den JezuïetM aseardi,dietusschen 1670
en 1380 het land ten zuiden van Chiloë bezocht, maar door de Indianen gedood werd.
De Spaansche regéring poogdeerin1778eene
volkplanting te stichten op de kust,en zond

wetten vormt den yrondslag,- de overige

bevatten slechtswjzlgingen.Volgensdiewetten isvoordeuitoefening vanelk bedrjf,bj
dewetnietuitdrukkeljkuitgezonderd,patent-

regt verschuldigd.W ie meer beroepen uitoefentdan épn,heeft00k meer patentennoodig.

Vennooten moeten somtjds iedereen patent

in 1781 niet m inder dan 734 landverhuizers hebben,- en somtjds is één patent voor

naar het fort Carmen aan de Rio Negro.Men

allen voldoende. Het bedrag der belasting en

zaaideergraan en bejverdezichom eenland- haar m aatstaf is door tabellen aangewezen;
weg naar Chili aan te leggen. In 1810 had degemeenten zjn naargelang derbevolking
deze kolonie zich aanmerkeljk ontwikkeld; in 6 klassen verdeeld. Alle beroepen heeft
in de staatsweiden vond men 20000 stuks men gerangschiktin 17klassen.Jaarljksvöör
runderen, men oogstte er 189000 N ed.pond 1 Mei zendt de ontvangerder direde belastarwe.Ten tjde der onlusten zondmenechter tingenljstenbjdeingezetenenrond,waaropde
niet alleen staatkundig veroordeelden, maar belastbare beroepen zjn vermeld,terwjlde
o0k zware misdadigers derwaarts in balling- ingezetenen gehouden zjnt daarop te verklaschap. In 1812 barstte er eene omw enteling ren,welke beroepen zj van den lsten Mei
uit tergunstevan Oud-spanle,maarderegé- afwillen uitoefenen.DeJuistheid derverklaringstroepen van BuênosAyres maaktendaar- ringen wordt door controleurs, bjgestaan

aan spoedig een einde en nameneenebloedige door zett
ers,beoordeeld.Eenigen tjd nadie
wraak. MWeldra was de kolonie blootgesteld opgave ontvangtdepatentpligtlgezjn patent.
aan alle gruw elen der omw enteling, zoodat De zorgjdatiederbeoefenaarvan eenpatentzj de zetel werdvan hetschuim derbevol- eischend beroep van zoodanig papier voorzien
king van de La Plata-staten.Gedurende den zj,berust op de hoofden van degemeente00rl0g tusschen Buénos AyresenBraziliëwas besturen enopcontroleurs,ontvangersendeurdehaven derRi0Negrokortentjd eenmerk- waarders der directe belastingen.00k in gewaardig punt als de vergaderplaats der C0r- regteljke en buitengeregteljke aden moet
saren.Eene Braziliaansche vlootzochtin 1828 gewag gemaakt worden van hetbestaan van
zich van haar meester te m aken,m aar w erd hetpatent.Over den aanslag in de patentbezelve vernietigd.Na hetsluiten van den vrede lasting kan men zich beklagen bj Gedepuverstrooiden zich de gelukzoekers, die zich teerde Staten.Verzuim vanopgave,verkeerde
aldaar vereenigd hadden ,en het doorBlanken

of onvolledige opgave van den patentpligtige

bewoonde gedeelte van Patagonië ging aan

wordtgestraftmet eeneboete van 25 t0t400

'tkwjnen.HoewelntlPatagoniën0gonbezet gulden.De prpcedure wordtbehandeld bj de
is,voeren Argentina en Chili atrjd om het arrondissementsregtbank, met hooger beroep
bezitdeslands,zooalswj in hetvoorbjgaan op het Hof.
reeds vermeld hebben.

Paternoster is den33m jdoorR.Kathn-
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lieken aan het bidsnoer ofden rozenkransge- assistent-residentie.Te voren wagzj een re-

gevenjomdattelkensbj hettiendeçntevens
grootere kraaltle een ronze Vader''(Pater
noster)''moetgebeden worden,terwjlbj de
kleinere een oAve Maria'' wordt uitgesproken.- Spottenderwjze heeftmen de hand-

gentschap vanderesidentieMadioen.Zjgrenst

in hetnoordenaanMadioenenSoerakarta,inhet
westen en noordwegten aan Soerakarta,inhet
oosten aan Kedirien in hetzuiden aandeIndische Zee,on heef
teene uitqebreidheid van
boep
'-en der gevangenen 00k we1 eens met 48 D çeogr.mjl.Het land lsfraaien heuvelachtlg, en de Pagar Goenong verheft er
dien naam bestempeld.
Paternosterw erk noemtmen een werk- zich ter hoogte van 650 Ned.el. De rivieren
tuig9 hetwelk te voren veel gebruikt werd zjn er niet bevaarbaar,en de gron; iser
t0thetopmalen van water.Hetontleende dien zeer geschikt voor k0ëJ- en tabakscultuur.
naam Mn zjne gedaante,welkeeenigzinsmet Aan de steileklippen der kustverzameltmen
die van een paternogter of rozenkrans over- vogelnestles, en nabj de Pangpolbaaivindt
eenkomt.Het bestaat uit eene ketting zonder men er marmer, asphalt, steenkolen, aardeinde,loopende over2 boven elkaargeplaatste hars en zwaveljzer.Men telt er omatreeks
en om 2 horizontale,evenwjdigeassen zich 120000 inwoners.Deevenzoogenoemdehoofdbewegende raderen.De ketting is op bepaalde plaats ligt aan de baai van dien naam op
afàtanden voorzien van lederenballenofhouten 8015/Z.B.en isaan 3zjdendoorsteileberp

schjven,dieluchtdigtindepompbuispassen. wanden ingesloten. Zj is de residentievan
Haardalend gedeelte isgeheelvrj,doch het 00n assistent-resident, Van e0n regent enz.

k heeftmen er eene goavernementsschool,
klimmendgedeelte looptdooreeneqompbuis, 00
waarvan hetonderste uiteinde zich ln het op en in een klein forteene geringe bezetting.

Patkul (Johann Reinold),een Ljqander,
ting in beweging door ronddraajing der as bekend wegens zjn tragisch uiteinde,aanvan het eene rad, dan komt een der ballen schouwde het levenslicht in de gevangenis,
ofborden onder in de buis en voerthetdaarin waar zjne moeder zich bj haren echtgenoot
te malen water bevindt.Brengtmen de ket-

aanwezige water naar boven, gevolgd door
eene waterkolom ter dikte van depompbuis.
Tegen den tjd dat de eerste balde opening
bereikt, waar het water zich kan uitstorten,
treedt een tweede balin de pompbuis,en z00

had gevoegd, die om staatkundige redenen
teStokholm inhechteniswerdgehouden.Reeds
vroeg trad hj in Zweedsche krjgsdiensten

werd in 1689alskapitein 1idvan deLjoandsche deputatie,welke van KarelX1deregten
voort.Hetisduideljk,datmen op diewgze en privilegiënvandenLjiandschenadelkwam
in korten tjd eeno aanmerkeljkehoeveelheid terugeischen.Patkld deed zulksmetz00groote

water in de hoogte kan brengen.De bekende vrjmoedi
gheid,datKarelX1 meteenjewelmodder-ofbaggermolens en de kettingmolens digen haattegen hem werd vervuld, dle n0g
toenam ,nadat Patkwlin 1692 in een briefde
zjn wjziginggn van hetpaternosterwerk.

regéring hevig had aangevallen.Hj werd
Pathos, eigenljk een lqden,noemtmen dientengevolget0tverliesvanzjneregterhan;
eene hevige gemoedsbeweging, als hartstogt en van zjne goederen veroordeeld; maar
gewoonljk dooreenig ljden veroorzaakt.Dat- Patk%lhad inmiddelswegensoneenigheid met
gene wat eene hevige gemoedsbeweging,een een zjnersuperieuren dewjk genomen naar
Pathologle,zie Ziektekunde.

geweldigen hartstogt te kennen geeft,noemt
m en, w anneer zulks m et ernst en w aardigheid geschiedt, pathetisclt. Het pathetische
m oet uit den aard der zaak,uitden natuur-

ljken toestand der handelende en gevoelende
ersonen voortvloejen; anders ontaardt het
llgt in smakelooze overdrjving en bombast.
De voorstelling van een ljden kan niet een
onderwerp derkunstzjn,maarwe1de worsteling tegen het ljden. Bj uitnemendheid

Koerland en vertrok vanhier naar Zwitserland,waar bj zich metletterkundigen arbeid
bezig hield.Vervolgens begaf hj zich naar

Lombardje en naar Frankrjk en trad,toen

Karet XII weigerde gemeld vonnis te ver-

nietiqen, in 1698 a1s geheimraad in KeurSakslsche dienst.Hetplanvan Frederik2Kq>,
:Jfz#,om metRusland enDenemarkenoorlog te

voeren tegenZweden enalzoo Ljqandtenbe-

hoeve van Polen te heroveren,verschaftehem
heeft de plastische kunst hetpathetische uit- eenegewenschte gelegenheidt0twraak.Zjne

voorstellen vonden bjval,en hj slaagdeer
ged
l?
ru
k!indegroepvanLaocoon.
atl is de naam van een regentschap op in te Moskou een verbond metRusland t0t

Java in de residentie Japara. Het is zeer stand te brengen.Daarhj echterin botsing
vruchtbaar en wordt door de Dlawana be- kwam met generaalI'lemmin.q,ging hj over
sproeid. Dr evenzoo genoemde hoofdplaats, in Russischedienst,zag zich in 1703benoem;
op 6045'30/
/Z.B.en 44 palen oost ten zuiden t0t commissaris-generaal van Oorlog en wer;
van Batavia gelegen, telt 10000 inwoners) in 1704 a1sRussisch gezantaan hetSaksischonder welke zich 1000 Chinézen en slechts Poolsche H0fnaar W arschau gezonden.Toen
w einig Europeanen bevinden. Er is een hj voortsaan Augw.
ntwn 11onverbloemdzjne
telegraaf- en postkantoor, een residentiehuis, meening te kennen gaf over hetellendig b#eene woning van den regent,eene gouverne- stuur des lands en eene verandering van m i-

mentqschool,eeneschoolvoorjongejufvrouwen nistérie verlangde,werd hj den Qosten Deenz. De gropte weg is er door tamarinde- cember 1705 in hechtenisgenomen en op den
Sonnenstein gebragt. Toen daarna in 1706
boomey beschaduwd.
tusschen Saksen en Zweden de Vrede van
Patlya,zie Bronzen.
Patlltan is de nM m van eeneJavaansche AltranstMtgesloten wer;,waarbj K@6lXII
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in art. 11 de uitlevering van PatkuleiBchte,
gaf dl#ldfld 11 we1 is waar in '
tgeheim een
bevelaan den kommandant van den SonpenBtein om hem te laten ontsnappen,maar de
hebzuchtigegevaigenbewaarderonderhandelde

zoolang met hem over den losprjs, dat er
eindeljk een Zweedsch kommandoverscheen,
dat hem op den 7den April 1706 in boetien
sloeg.De ongelukkige werd daarop bj het
klooster Kasimierz,8 geogr.mj1van Posen,

t0t het verkrjgen van opium ,indigo en katoen zjn erdebelangrjkstevoortbrengselen
van den landbouw.Eene digte bevolking bewoont er groote dorpen en steden.Van haar

behooren 9/Igdet0t de Ilindne'
s,en hare taal

is het Hindl. - De stad Patna,a1s heilige

stad met eervolle bjnamen bestempeld,ligt

ter hoogte van 52 Ned. el boven de oppervlakte der zee op den regter oever van de
Ga
nge
s en telt nagenoeg 160000 inwoners
(187
2).

pp den loden October 1707 a1s een landverOnder de Mogolkeizers was zj de
rader geradbraakt en daarna gevierendeeld. zetel van den gouverneur van Behar; later
Destukken van hetljk werden oppalen ge- deden de Engelschen, Denen, NederlanderB
stoken, totdat koning Ansqustn.
nna zjneres- enFranschen erfadorjen verrjzen,en sedert
huratie in 1713 hetgebeente van Patknldeed 1763 behooren het land en de stad m'
tn Enverzamelen en te W arschau begraven.
geland. De handel iser aanzienljk,vooral
Patm os of 8an Giprcwsi di .
PJï10, een Op Nepal en Calcoetta, en er hebben zich
klein Turksch eilandjt0t de groep der Spo- koopli
eden gevestiqd uitverschillende landen
raden behoorendeentenzuidwestenvan Samos van Europa en Azlë.
Pat
ois noemt men de platte volkstaal,
op dc kust van Klein-Azië gelegen,is grootendeelsrotsaehtigenzondereenigboomgewas, zooalsdie door de geringste volksklassen ge-

en heefteen omtrek van 25 t0t30Ned.mjl. sproken Avordt.IedergewestheeftzjneigenMenverbouwtergraanenuitmuntendenwjn. aardig patois.
Het is bevolktmet 4-t0t 5000 Griel
ten,die

zich gedeelteljk op denaburigeeilanden voor
dezeedienstofdenveldarbeidverhuren.Patmos
was in den tjd derRomeinen eenedeportatieplaats, en de overlevering vermeldt, dat
deapostelJoltannesaldaarzjneropenbaring''
geschreven heeft.Thansn0g wjstmen er de
grotaan,welke hem t0tverbljfverstrekte.
Bj de evenzoo genoemdestad vindtmen de
haven La Scala;zj zelve ligt op den t0p
van een berg,niet ver van het versterkte

Patow (ErasmusRobert,vrjheervon),een

Pruissisch staatsman,geboren den loden Sep-

tember 1804 te Mallenchen bj Kalau in de
Nederlausitz, studeerde te Berljn, Leipzig

e
n Heidelbery in de regten, werd in 1829
referendaris, ln 1832 assessor,zag zich vervolgensgeplaatstbjhetministérievanFinan-

ciën,en werdin 1844geheim opperreqérings-

raad en directeur van de eerste afdeellng van
hetministérie van Binnenlandsche Zaken,in
1845 geheim legatieraad en directeur in het
klooster Chrlstodoulos,hetwelk afkomstig is Departementvan BuitenlandscheZaken.Onder
uit de llde eeuw .
zjn voorzitterschap had in 1847 teLeipzig
Patna isdenaam x
vaneenregéringsdistrict de conferentie overhet wisselregt plaats.Nain de provineie Beharvan hetBritsch-lndiseh dathj a1s eigenaarvan hetridder:oed Groszpresidentschap Bengalen.H et teltop 1116 D mehsow reedsin 1839 lid was geworden van
geogr.mjlruim 13 millioen inwoners(1871), den provincialen Landdag der Nederlausitz,
is in 6 districten verdeeld en wordtbesproeid woonde hj in 1847 de beraadslagingen bj
doorde Ganges,terwjldoorhetda1van deze derLanddagscommissiën en onderscheiddezich
rivier een spoorweg is gelegd. H et grootste steeds door zjne vrjzinnige beginselen.Bj
gedeelte van dit district vormt eene vrucht- de volksbeweging van 1848 belasttehj zich
bare vlakte,en alleen aan de grenzen wordt metdeportefeuillevan Handel,Njverheid en
de bodem heuvelac,
htig. Het da1der Ganges Openbare W erken in hetministérie-Campltanheeft eene gemiddelde warmte van 25- 260C. .:el.Na hetaftreden van ditlaatsteweeshj
en is warmerdan de lagerestreken van Ben- het aanzoelt, om deelte nemen aan hetm igalen,terwjlin het noordeljk gedeelteter nistérie-dsœrdoll#,van de hand,enwerdwelhoogte van 20 t0t 50 Ned.elde warmtewel- dra opperpresident van deprovincie Brandeneens daalt tot 20 C. De hoeveelheid regen bury.In di
e betrekking ondersteunde hj het

bedraagt gemiddeld êén Ned.elin hetjaar. minlstêrie-zrls/zlàvrg. Bj de verkiezingen
In drooge Jaren valt er nietgenoeg terbe- van Februarj 1849 werd hj door deConservochtiging der veldvruchten, zoodat de be- vatieven afgevaardigd naardeTweede Kam er
volking alsdan door hongersnood geteisterd en behoorde er t0t de tegenstanders van de
wordt. Dit geschiedde bjv.in 1873- 1874. democratische linker zjde.Na de ontbinding
Terwjltevoren inzulkeomstandighedenwel- der Tweede Kamer in Julj 1849 werd hj
eensduizenden vangebrek omkwamen,zorgde herkozen,maar k0n zich metde m aatregelen

de regéring,dat er rjst en graan t0tin de van hetministérienietvereenigen.Toen zjne
afgelegenste gehuchten aan de behoeftigen overtuiging in botsing kwam metzjn ambtswerden uitgedeeld, zoodat er slechts 26 per- pligt,nam hj in october 1849 zjn ontslag
sonen de slagtofers werden van den hongers- uit de staatsdienst, maar bleef lid van het
nood.Om zulke rampen te voorkomen werden Parlementte Erfurt en van het Huisvan Af-

voortsbj derivieren Soneen Gandak groote
besproejingswerken aangelegd, wier hoofdkanalen het noodig vocht verschaFen aan
400000 Ned.bunder land.Mjnen worden er
nietgevonden.RjBtjgerstjgierst,Bl
aapbollen

gevaardigden in Prnissen. Hoofdzakelt
lk bepaalde h'
d zich bj staathuishoudkundige,inzonderheid bj inanciéle vraagstukken.Toen
de Prins.Regentaan deregéring kwam ,werd

hj den Gden November 1858 minister van
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Financiën in het kabinet-spAelzpllerl.Hj
moestdemiddelen aanwjzen voordemilitaire
organisatie, waartoe hj de invoering eener
algemeenegrondbelastingdoordreef.Hjwekte
daardoor den wrevelvan hetHuis van AfgevMrdigden,en daarzt
jnepositie a1sminister

tianen. Nadat Patras voorts in 1463 in de
handen der Turken was gevallen, maakten

nederte leggen.In 1866 belasttehj zichmet
deorganisatlevandeyrovincieHessen-Nassau,
en in 1873 werd hj opperpresident van de
provincie Saksen.Van zjne geschriften vermelden wj:rDieGrundsteuerausgleichungim

in 1772 eene Turksche vloot.In 1820 werd
de stad door eene aardbeving geteisterd.Hier
nam de Grieksche omwenteling een aanvang

de Venetianen zich bj herhaling voorkorten
tjd meestervan dezestad.In 1770 werd zj

veroverd door de Russen en Mainoten, die
haar echter weldramoesten ontruimen,waarna

allengs ongunstigerwerd,greephj in Maart zj eeneprooiwerd dervlammen.In denM r
1862 de gelegenheid aan,om zjneportefeuille haar genoemde Golf verbrandden de Russen
meteen oploop opden zostenFebruarj1821,
waarbjdeTurkenmûestenterugtrekkennaar
preuszisehen Staat (1850)'',- oBeleuchtung de citadél.Zj wasuiteen krjgskundig 00gder auf der Zollkonferenz in Kassel vorge- punt eene belangrjke plaats, namelpk de
sleutel der gemeenschap van Morea metAlen rDie W ollproduktion desDeutschen Z0ll- banië, Lepanto en Roemelië,zoodatzj van
vereln (1851)''.
den oorlog veelteljdenhad.Den 15denApril
Patras, de versterkte hoofdstad van den 1822,nadatJoessoef-pan'
a decitadélhad nnt-

schlagenen Zolltarifsverânderungen(1850)'',-

Griekschen nomosAchaja en Elis!isamphi- zet,werd zj doordeTurkeninaschgelegd.
theatersgewjs gelegen aan de zuldoosteljke Ibraltimpaqja bestuurde uit Patras de belekust der evenzop genoemde Golf in eene geringvan Missolonghi.In 1828 werdzjdoor
vruchtbare,maar ongezonde landstreek.Zj Fransche hulptroepen onder aanvoering van
isnabare verwoesting in denbevrjdingsoor- Scltneider bezet,en de Franschen maakten in
10g uithare asch herrezen en heefteen aantal 1833plaatsvoordeBejerschen.In den lu tregte, breede straten, die van het strand sten tjd heeftzich destad doorden handel
tegen de heuvelhelling op naarde Propylaeën
dergesloopte vesting loopen,eenschouwburg,

aan
Pme
ryeljkontwikkeld.
atrlarch of aartsvader noemt men de

koopsteden van W est-Griekenland.Deze stad
is de zetel van een nomarch en van een

t0t aan de 12 Zonen Van Jaeob. Die naam,

talrjke fonteinen,een aantalpleinen,kaden opperhoofden vanOosterschenomadenenvooral
en boulevards en is eene der belangrjkste de stamhootien van het IBraëlietische volk

0ok bjdehoofdenderIsraëlietischegemeenten
Griekschenaartsbisschop;zj heefteenesterke teTiberiasenBabyloningebruik,kwam desgecitadél, een gymnasium ,eenefraaje,ruime ljksinzwangindeChnsteljkeKerkenwer;

haven meteen m010,onderscheidenefabrieken er gevoerd door de bisschoppen van Rome,
en een levendigen handel,vooralin krenten: Constantinopel,Alexandrië,Antiochië en Jegraan, w0l, huiden, olie,zjde en katoen, rnsalem. De 4 opperhoofden der oostersche
en telt omstreeks 17000inwoners(1870).- Jlerk behielden dien titel)terwjlhetR00mDe Golf'
t
lc'
zPatras,een gedeelte der Ioni- sche patriarchaat zich Onder den naam van

sche Zee tusschen h8tnoordeljkevaste land pausdom t0teen oyperpriesterschap in geheel
van Griekenland en den Peloponnesus, is het W esten verhlef. Intusschen bleven de
door eene smalle straat met de Golf van aartsbisschoppen van Venetië, Aquilela en
Corintheverbonden.D etoegangtotdezelaatste Lissabon den titel van patriareh behouden.

D e kerkgenootschappen der Armeniërs,AbeBsiniërs, Jacobieten en Maronieten hebben
voorts hunne eigene patriarchen.De patriarch
Roemelias).
De stad Patras, door de Ioniërs gesticht, van Constantinopel,die zich hetprimaattoebestond oorspronkeljk uit3 steden,dielater kent over de Grieksche Christenen in het
wordt verdedigd door 2 kasteelen,de Kleine

Dardanellen genaamd (CastroMoreasenCastro

werdenvereenigd.Alshavenstadwaszjweldra

eene van deeersten der 12 Achaeïschesteden.
Uit haarverbond met 3 anderesteden in :80
vôör Chr. ontstond het Achaeïsch Verbond.
Augnstu schonk uitsluitend aan hare inwo-

Turksche rjk,voertden titelvan Oecumenischen patriarch,heeftdenrang vaneen pasla

van 3 paardenstaarten en wordt door den
Sultan benoemd.HetpatriarehaatoverdeRussische Kerk: in de 16de eeuw ontstaan,had
0g grooter lnvloed,maarwerd om die reden
ners de rejten en voorregten eenerRomein- n
sche kolonle.Nadien tjd voerdezj ophare door Peter de Grppf: afgeschaft en in eene
munten den naam van Colonia Augusta Aroë Synodehqschapen.

Patrensis.Nu werd zj uitgelegd, verfraaid
en van eene acröpolis voorzien. Intusschen
is van de aloude stad slechts weinig bewaard

Patricldrs,afkomstig van hetLatjnsche
woordpater (vader)noemde men in hetoude

Romeaanvankeljk deeigenljke burgers,die
gebleven.Zj was eene dereersteGrieksche te zamen het Romeinsche volk (P0pu1us)uitJ*Y7aren verdeeld in 3 stammen,
steden,waareene Christeljke gemeente ont- maakten.Zi
stond, en uit Corinthe en Patras heeft het nameljk de Ramnes,Titie.
nen I4leere.
%.Ieder
Christendom zich over Griekenland verspreid. stam bestond uit 10 euriae, en elke curia

In hetbegin der 9deeeuw werd zj doorde uit 10 onderafdeelingen (decuriae), en zj
Slawen belegerd,maarin 1205doorChamplitte, waren verbonden doorafzonderljkepferanden

graaf van Champagne,veroverd en tot zetel en heiligdommen. De sta:l der Luceres Nvas
van het hertogdom Achaia gekozen.In 1408 de jongste en werd wprschjnljk eerstten
verkochtJan 11zjn klein rjk aan deVene- tjde van Targ%iniu Pr%&#& met de andere
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geljk gesteld, zooals d00r eene uitbreiding nen.Toen voorts Constantnn deGrootein het
van den Senaatvan 200 t0t300 leden en van Romeinsehe rjk een stelselvan kunstmatige
de Vestaalsche maagden van 4 t0t6 wordt rangen invoerdej werd hetwoord ppatriciuB''
aangeduid. Behalve de Patriciërs en hunne een persoonljke titel,dieden dragerverhief

slaven had men te Rome slechtsclientes of t0teene waardigheid, welke op die der conhoorigen,onder de bescherming van dezen of sulsvol
qde.In dien zin iBdezetitel00kwe1
oorDultscheVorsten aanvaard en doorKarel
genen patriciërgeylaatstenderhalvet0tdienst- d
betoon verpligt.Hlerbjkwamen,vooralonder de Groote vöôr den keizerstitelgeplaatst.Een
de koningen T.ll%sSbdfïliv:enAnensX t
vfilq
:, eigenaardige stand van patriciërs ontstond in
de burgersderonderworpene,meestalLatjn- de 2de helft der middeneeuwen in de groote

schesteden,dieonderdennaam vanPlebejers stedenjwaar de leden deraanzienljkste en
in het Romeinsche burgerregt werden opge- rjkste geslachten aanspraak maakten op de
nomen,maarzonderhetjushonorum etsuf- gewigtigste betrekkingen.In 0nslandworden
fragii (het regtom eerambten te bekleeden bjv.te Amsterdam de leden van voormalige
en het stemregt).Eersthierdoorkwamen de burqemeestersgeslachten met den naam van
Patriciërs in de gesteldheid van een bevoor- patrlciërs bestempeld.
Patrick (DeHeilige)of8t.Tcfricivdjde
regten stand, van een geboorte-adel. Lang-

zamerhand, door te volharden in eene wo1
'- apostel van Ierland, geboren in 372 te Basteling vanQeeuwen,verwiervendePlebejerB naven Tabernae,het hedendaagsche KillPadezelfde regten als de Patriciërs. De eerste trick in Schotland,was de telg van een aanstap daartoe werd gedaan dûor koning Serrigœ zienljk geslacht en dezoon van een diaken.
T'
lll1:,die eene nieuwe soort van volksver- Hj werd op l6-jarigenleeftjddoorzeeroovers
gaderingen instelde,nameljk decomitiacen- w eggevoerd en kw am eerst na verloop van

turiata, waaxaan o0k de Plebejers konden 6Jaren in zjn vaderland terug.Nadathj de
deelnemen. Een tweede stap werd gedaan wjding a1s priester en bisschop ontvangen
door de instelling van hetvolkstribunaat (493 had, verspreidde hj met jver hetChristenvôör Chr.),waardoor de Plebelersafzonder- d0m tegeljk metkennisen beschaving onder
ljke waardigheidsbekleeders verkregen, die deinwoners,stichtte kerken,scholen en kl00awegens hunne onschendbaarheid uitnemend tersenvestigdezjnaartsbisschoppeljkenzetel
geschiktwaren:om hen tegen de verdrul
tkin- te Armagh.Htioverleedwaarschjnljkin493,
gen der Patriclërs in bescherming te nemen. en werd later heiligverklaardent0tbeschermDientengevolge konden dePlebejersdoordrj- heilige van Ierland verheven.De geschriften,

ven, datin 445 door de Lex Canulejahet waarondereenerconfessio''en eenebeschrjmetPlebejerswerd opgeheven,endatinhet- wordentoegekend,zjnheteerstdoorWilkins
zelfde Jaar eepe andere wet de keuze van (1656)en laterdoor Villanuera (1835)in het
krjgstribunen met consulsgezag in de plaats licht gegeven. - Eene Iersehe ridderorde?
van eonsuls geldend verklaarde, terwjl die naar hem genoemd, vgerd den 5den Februar:betrekking 0ok door Plebelers kûn worden 1783 inyrsteld door George 111.
bekleed. Voorts werd in 409 het quaestorPatru s (TetraoPerdix Z.)ofveldkoenisde
verbod van echtverbindtenissen van Patriciërs ving van zjn elgen leven, welke aan hem

schap,in 366 het consulschap,in 356 de dic- naam van een vogel,die1evenalsde kwartel,
tatuur, in 351 het censorschap, in 33; het t0t de Hoenderachtigen behoort.Hjisgrooter
praetorschap,en eindeljk in 300dool.deLex dan laatstgenoemde, maar nog geen 3 Ned.

Ogulnia 00k de rj der hoogstepriesterljke palm lang.Zjnevleugelszjnkortenafgerond,
waardigheden voor de Plebejersverkrjgbaar en 00k zjn staart is zeer kort.De schedelis
gesteld;Ja, men maakte zelfs de bepaling, bruin; voorhoofd,wangen en keelzjn roestdat van de 2 consuls steedB éôn t0t de P1e- kleurig; de rug isgrjsmetvele roodbruine,
bejersz0u behooren.Inmiddelswaren ernog- hoekige dwarsstrepen;de vleugels zjn geteemaalsgewjzigdevolksvergaderingeningesteld, kend metfjne,gegolfde,zwartachtigeljnen
nameljk de comitia tributa,waarin de P1e- en lange,witte schachtstrepen;deborsten de
belershetoverwigthadden.In 286vôôrChr. buikzjngrjs,destaartpennenrosachtigbruin,
werd bepaald, dat de besluiten der comitia terwjldemiddelsten allengsgrjsworden,de
centuriata en tributa nietlangerbehoefden be- zjden van het ljf met vierhoekige bruine
krachtigd te worden door de comitia curiata,
w eshalve de eerstgenoemde 2, dienende ter
verkiezing van hoogere en lagere overheidspersonen en ter instelling van wetten,nagenoeg de hoogste magt verkregen. Daardoor
was het verschil tusschen die beide standen
opgeheven, doch het werd vervangen door

vlekken versierd en de pootenroodachtig licht-

slachten den rang van Patriciërs toe te ken-

voorts aan den gesneàen Btempel,waarmede

grjs.De patrjzen,diein onsVaderland hier

en daar in groote getale voorkomen,leven in
weilanden, korenvelden en aan de duinzoo-

men. Ieder mannetle heeft ôén wjf
le, dat
12 ejeren uitbroedt. Het nestiseen kuiltje
in den grond,met watdroog grasbelegd.De

hetverschiltusschen de armen enrjken.Te- patrjzen loopen zeer Bnel,doch vlieqen bj
vensverminderde, inzonderheid doox de bur- xaw wede! spoedig op, om weinige mlnuten
geroorlogen, het aantal der Patricische ge- daarnawee
arnedertevallen.Opditsmakeljk
slachten, en men meent) dat er bj den val wildbraad wordt met jverJagtgemaakt.In
der Republiek niet meer dan 50 bestonden. Fxankrjk en Spanje heeft men eene Boort,
Dat aantal werd dan 0ok door Caesar en die den naam draagtvan proodepatrjs''.
A%.g%d%& vermeerderd door aan nieuw e geDen naam vanpatrip geven delettergieters
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men de matrjBvervaardigtd00r hem in eene
zachtere stof te slaan.De matrjs vertoont
de letter omgekeerd.
Patrimonium PetriofErfgoedkllsPefrv: noemt men hetdoor schenkingen verkregen grondgebied van den Kerkelqken Sfccf
(ziealdaar),dewjlPetrusa1sdegrondlegger
van dezenwordtbeschouwd.In meerbeperkten
zin bestempelt men metdien naam hetgebied
van Rome,hetwelk reeds in de 8ste eeuw in
het bezit was der Pausen en in 1860 niet
door Sardinië Tverd geannexeerd maar t0t
eefvan den Paus.
187
P0at
hme!ot
ei
ndus
om bl
lqsem
of vaderlandsliefde is niet
zoozeer gehechtheid aan land en volk a1swel
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bepaald regt,hetJus patronatus, ontstond.
Hetpatronaatregtisin denregeleenzakeljk
regt,aan een riddergoed verbonden, doch er
bestaat 00k een persoonljk en cfeljk patronaatregt.Veelalgeeft hetpatronaatregtenkel
hetJuspraesentandi,nameljk debevoegdheid
om voor de vacante plaats eene voordragt te
doen aan den bisschop. Voorts heeft de patronus het regt om kennis te nemen van de

kerkeljke administratie en doorgaans aan-

spxaak op een eergestoelte in het bedehuis.
O0k in de Protestantsche Kerk is het patronaatregt behouden gebleven, en onderscheidene gemeenten in Nederlandzjnn0gverpligt,
t0tvervulling eener predikantsbetrekking,een
de gezindheid om zjn eigen belang aan het twee- of drletal personen aan den eiqenaar

van eene ofandereheerljkheidtereledleMn
te bieden.
Patroon (Een)iseengereedschot,waarbj
projediel en buskruidlading t0t één geheel
vereenigd zjn.Somtjdsechteriseen patroon
alleen de buskruidlading in eene huls,omdat
en
weten,
hetlaatst der voorgaande eeuw Patriotten en hetprojedielweinig geschiktisom ermede
Oranlemannen vjandig tegenover elkander verbonden te worden.O0k isvoorseinschoten
stonden.
geen projectiel noodig. Men heeft patronen

algemeen belang zjnerlandgenooten ten oFer
te brengen. Vroeger en laterzjn er in verschillende landen, vooralin tjden van burgeroorlogen,partjengeweest,wierledenzich
patriotten bestempelden,
metwde
jn naam van
i
h0e o0k in ons Vaderland in
l?atristielc noemt m en dat gedeelte der
historisch-dogmatische godgeleerdheid, hetwelk over hetleven,de leer endegeschritten
der Kerkvaders handelt.
Patroclus,volgens de Grieksche sageeen
zoon van M enoetiws en van k
%tltênele en een
boezemvriend van Aol
tilles, met wien hj te

Phthia bj Peleuswerd oqgevoed,vergezelde
hem naar Troje,maar hleld zich geruimen
tjd verwjderd van het strjdgewoel.Eerst
toen de Griekenzichinnoodbevonden,snelde
hP
** met de wapens van Aoltilles derwaal-ts,

verdreefde Trojanen,bluschte den brandder
schqpen, doodde onder anderen Rarpedon en
Stk'
enelws, streed met Hector om het 1jk van
eerstgenoemde en lieq tot driemaalt0e storm

voor draagbarevuurwapenen en patronenvoor
kanonnen en houwitsers,doorgaans lcardoezen
geheeten.De hulzen derpatronen voordraap
bare vuurwapenen bestaan uit eene binnenhuls van kaartpapier en witpatroonpapier en
eene buitenhuls van wit patroonpapier.Men
vervaardigtde binnenhuls door kaart-en patroonpapier om een roller te w iltkelen en de
oversehietende randen naarbinnentedrukken.
De kogelkomtnu metde puntin de binnenhuls, en om datgeheelroltmen nu de buitenhuls. Daarna vult men de patroon met de
vereischte hoeveelheid kruid en draait du renboven het papier ineen en drukt hetnaar
binnen.De patroon wordt dan onderzocht en
gem ald en hetkogeleinde in een mengselvan

op de murenvan TroJ
'e.Bjdenvierdenaanval
werd hj dooreen slagvan Apollobedwelmd,
zoodathj doorde hand van Hectorsneuvelde.
Zjne wapenrusting werd na eene langdurige
worsteling de buit van Heotor,doch de Grleken bleven meestervanzjn ljk.Indennacht
na zjn dood verscheen Patroelu aan Achllles

gesmolten veten wasgedomyeld.Tienpatro-

en sm eekte hem om eene spoedigebegrafenis,
alsmede om de gunst, dat beider asch in dezelfde urn zou worden verzameld. AaLlles
vereerde de nagedachtenis van zjn vriend

tend.Bj achterladers wordtdepatroon eenvoudig in delaadruimtegelegd;zjisvoorzien

dien van advocatus,00k aan een pleitbezorger. Allengs ontving het woord patronus de
beteekenis van beschermheer,en men schonk
in de middeneeuwen dien naam aan den leenheer, en vooral aan den beschermheer van
eene kerk of van een klooster,w aaruiteen

voor kogels en kartetsen worden deze niet
metde kartetsen verbonden.
Den naam van patroon of knippatroon geeft
men o0k M n een modél,doorgu nsvan papier
vervaardigd,waarnaar modemaakstersennu isters de aan hM r bestelde kleederen knippen.

nen worden met 12 slaghoedles toteen pakle

vereenigd.Om m etdepatxoonteladen,scheurt
m en hetpapierboven hetbuskruid afen stort

het (bj een vöörlader) in den loop,waarna

men het kogeleinde omkeert en er op 1= t
volgen, den kogel met den laadstok aanzet-

van eene zelfstandigheid,die door ontploëng
het buskruid doet ontbranden. De papieren
patronen en depatroontasschen kwamen eerst

door plegtige ljkspelen.
Patronus noemde men in hetoudeRom e onderGustaafAdol
fin gebruik.
den bescherm heer der onderzjnehoede geDe kardoezen worden onderscheiden in
stelde cliënten.W ie een slaaf vrjliet, bleef saajen,papieren met saajen bodemsen padepatroon van dezen,en devrjgelatenewas pieren.De papieren patronen wordenvoorbatverpligt, aan den patroon bepaalde diensten terjgeschut gebezigd, en de sujen voor
te bewjzen)hem in geval van armoede bj veldgeschut.Bj ditlaatste worden dekogels
te staant geldk daarentegen de patroon ge- opgeklost en bj de G-ponders de kardoezen
houden was,aan zjnecliënten hulp te ver- aan deopgekloste kogelsvastgehecht.Bj de
leenen.Men gafden naam van patronus,later 6-pondersvoorkartetsen en bj delz-ponders
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In zulke patronen wordt in onzen tjd een koorljk uitzigt en een ruiterstandbeeld van
uitgebreide handelgedreven.
Hendgûk JT'
D Aan het westeljk uiteinde der
Patrouilleszjnkleinetroepenafdeelingen, stad en dooi 3 bruggen metdeze verbonden,
die uitgezovden worden om berigten in te verheft zich het naar Hendrik IV genoemde
winnen pt
.voorde ordete waken.Zj dienen kasteel, waar deze Koning in 1553 geboren

t0thetopsporen en verkennen vandenvjand, werd en zjnekindschedagen zagvoorbjgaan.
t0t het doorzoeken van het terrein enz.Zj Hetwerd inde14deeeuw doorGastonTâoesld,
pogen hetvoorgestelde doelzooveelmogeljk graaf nan Fol,gebouwd en in de 16de door
zonder gevecht te bereiken.Hare sterkte en
zamenstelling is verschillend; men heeft er
van Q en 00k van 60 man, van voetvolk en
00k van ruiterp
6--@Men onderscheidtze in vi.
teer-patronillh ,diede waakzaamheid der p0sten gaande houden,- in doorzoeklngmatrowille#,diehetterrein onderzoeken,- in nerkenisuppcfroilledjdie zich omtrent de stexkte

M argaretka rcs Valoo hersteld. Het is aan

de zjdenmet5 torens voorzien en bevatvan
binnen onderscheidene fraajezalenmetgobe-

lins, kunstgewrochten en oudheden, alsmede
eene in 1843 voltooide kapôl. T0t de merkwaardige gebouwen der sta; behooren voorts:
de kerken van St.Martin en St.Jacques,het
nieuwe paleis van Justitie,de nieuwe ha1met
en de bewegingen van den vjand pogen te ruime bogengangen, waar de mairie,de bivergewissen,- en in slnippatronilles,die z00 bliotheek en het muséum geplaatst zjn,de
digtmogeljk t0tden vjandnaderen,om aan- groote kazerne,hetgebouw der prefectuuren
gaande ZPn
@* oogmerken inlichtingen te Ver- de nieuwe schouwburg,van wit marmer opschalen:
getrokken.Pau w aste voren deresidentieder

Pattl (Adeline Maria Clorinde),eenebe- Koningen van Neder-Navarre (Béarn),en is

roemde zangeres,geboren te Madrid den 9den
April1843,ontving hare opleiding inAmerika
en debuteerde in 1859 in de ro1van pluuda''
met uitstekend gevolg i: den ltaliaanschen

thans de zetel van een prefbct,van hetdepartementsbestuur en van eenige regtbanken,

en bezitynadatdeuniversiteit,doorLodewi;k
XIV in 1714 gesticht,tjdensdeGrooteOm-

Khnuwburg te New York.Nadatzj voortsde wenteling opgeheven en ook deAcadémievan

hoofdsteden der Nieuwe W ereld bezochthad, Kunsten en W etenschappen, in 1721 aldaar
begafzjzichnaarEuropaenvondinEngeland, verrezen, bezweken is, een lycéum , eene

Frankrjkj Nederland, België, Prtlissen en
Oostenrjk algemeenetoejuiching.In 1864was
zj het Bieraad van de Italiaansche operate
Parjsen na dien tjdzaghjharen roem aanmerkeljk klimmen.VooralBchitterdezjin de

kweekschool voor onderwjzers,eene godge-

rLinda'',in oDinorah'',eneindeljkalsrAïda''.
Hare oudere zusterCarlottaTJJ/ï,geboren
te Florence in 1840,ishoofdzakeljk concertzangeres en trad in 1861 heteerstopteNew York. O0k zj deed eene kunstreis doorde
Yereenigde Staten en bepaalde zich vervolgens bj het tooneel,waar zj in derollen
van hare zuster ongemeen voldeed.Te Londen,Parjs,W eenen,Petersburg enz.,waar
zj metden bekendenimpresario Ullmanneen
bezoek bragt,oogsttezj grooten bjval.

zjn er vel.
werjen,bleekerjenen stoomwasscherjen.De handelbloeit er en bepaaltzich
vooral t0t linnen, wjn, hammen, marmer,
kalk en kastanles.Deze stad isvoortseene
stapelplaats van papier,harsen tim merhout!
zj heeft4 druk bezochte markten en ligtaan
den Franschen Zuiderspoorweg (TarbesBayonne).HetaantalinwonersiBerruim 27000
(187Q).Het klimaatis er zeer gunstig voor

leerde school,eene teeken-% eene handelsschooi, eene bibliotheek met 25000 deelen,
een muséum ,en onderscheidene instellingen
van weldadigheid en geleerde genootschappen.
rSomnambule''Cin rlouc,i
a'' in pLa Traviata'' Men vervaardigterlinnen en katoenen stoFen,
, ?
m rcrispino e Comare , in pRigoletta,,,jn taptjten,hoeden,leder,papier enz.,- o0k

Pattiala of Pwtteeala is de naam van

eo vazallenstaat in de Britsch-lndischepro-

vincie Pendsjaub,ten westen van Delhi,tusschen deDjoemnaende Sedledsjgelegen.Hj
is de grontste van de Sikhstaten en telt op

Q54 D geogr.mjlongeveer1600000 inwoners.

zwakke en zieke personen,weshalve de stad
vooral drqk bezocht w ordt door Engelschen,
die er 0ok eene kerk hebben.D e gemiddelde
warmte bedraagt er ruim 16OC., - en die
van den winter 70C. In haren omtrek verbouwt men goeden wjn,bekend onder den
naam van Jurançon. Behalve Hendrik IV
aanschouwden er0ok Gaston deFol en 2?6rnadottehetlevenslicht.In 1848washetkasteel

Tot de uitvoer-artikelen behooren er:graan,
lei
s/
t:
een,
00d
:
51
millilo
en en koperjen men beurter te Pau geruimen tjd deverbljfplaatsvanden
Fulden aan belastingen. De gevangen Abd-el-Kader.
spoorweg Delhl-Lahore loopt er door het
Pauken of keteltrommen,te voren alleen

noordeljk gedeelte, en het Sirhindkanaal, bj krjgsmuziek in gebruik,maar thans in
uitdeSedledslkomende,besproeiterdezui- e1k welbezet orkestaanwezig,bestaan uiteen
deljke gewesten. De Radla gafer in 1876 hollen koperen ketel, overspannen met een
u n den prinsvan W alliseen schitterend feest. bereid ezelsvel,datop eenjzerenraam isgespannen en waarop men slaat meteenhouten,
Hj overleed in datzelfdeJaar.
Pau , de hoofdstad van hetFransche de- metEaneloflederovertrokken hamer,terwjl
partementBasses Pyrénées,ligt aan de Gave

de Pau,waarover,behalve 4kleinebruggen,
eene fraaje,hooge brug van 7bogen lsgelegd.Men vindtersierljkewandelplaatsen en
qen groot plein (Place Royale) meteen be-

men den daardoor voortgebragten toon door
schroeven hoogeren lager kan Btem men.Daar
de pauken de beide hoofdtoonen van hetstuk,

waarbj zjgeslagenworden,moetenaangeven,
gebruiktmen zepaarsgewjs.Dekleinewor4t

PAUKEN-PAUL.

tusschen fen .
B,de grootetusschen C en F

gestemd. De pauken worden niet alleen door
slaan, maar 00k door schuring bespeeld en
hebben in een v01 orkest eenekrachtige werking.

Paul.Onderdezen uaam vermelden wj:

P aulI Tefroîzlif.p',keizer van Rusland,ge-

boren den lstenOctober1754,toenzjnvader,
vervolgens bekend als Peter fff, n0g groot-

vorst was. Hj onderscheidde zich in zjne
Jeugd door opregtheid van karakter, maar
deze veranderde doordedespotiekeopvoeding,
welkezjnemoeder Catl
tarin@11 na hetver-
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slaan.0p aandringen van de Oostenrjksche
en Engelsche diplomaten, die zoowel zjne
roemzucht alszjne vreesvoordeJacobjnen
wistente prikkelenjbesloothj nadenVrede
van Campo Formi: (1798) deel te nemen
aan den 00rl0g tegen Frankrjk.W eldra echterkoesterdehjachterdochttegendenKeizer
van Oostenrjk en vooraltegen Pétt,en daar
Bongparte zjne trotschheid wist te vlejen,
rukte hj zich l0s van hetgesloten verbond.
Lodewl
jk XV1I1 en alle emigranten,diein
Rusland eene wjkplaats gevonden hadden,
moesten dat rjk verlaten. Aan Spanje,den
bondgenootvanFrankrjkjverklaardehjech-

moorden van haren echtgenoothem deedgevenj
inruwheidenachterhoudendheid,welkelaatste ter den 00r10g,omdat men aldaar weigerdej
versterkt werd door de herinnering aan het hem te erkennen alsgrootmeestervandeorde
gewelddadiguiteinde van zjn vader.In 1773 der Johannieters.Intusschen had deze 00rl0g
deed zjnemoederhem inhethuweljk treden geene andere gevolgen dan hetwegnemenvan
met prinses W ilhelmote XJJJJI Aleziewna eenigekoopvaardjschepen.Deontevredenheid
nan A'
e.
v.
sel-.
ilcrvzq
sflt
ff en na haar overljden van Paul over Engeland vermeerderde inmid(1776) met prinses Dorothea Hsw-fd Rophie dels gestadig en bereikte in 1800 haartopAlrïtx Fedorowna rczz W nrtemburg. W el be- punt,toen deEngelschen hem,al@grootmeester
noemde Catharina hem t0tgroot-admiraaldes der Maltézerorde,het eiland Malta nietwil-

rjks,maar hj waagde hetnieteens,devloot
te Kroonstad te bezoeken.In 1780 volbragt
hj onder den naam van graafran .
Fàr#dzz
met zjnegemalin eenereisdoorEuropa,en
na zjn tertlqkeer leefde hj wederom in gedwongen ledlgheid teGatjina bj Petersburg,
nnophoudeljk bespied doorden argwaan der
Keizerin.Terwjlzj hetvoornemenkoesterde,

den afstaan.Hj legdeembargoopdeEngelsche

schepen,die zich in de havens van Rusland
bevonden, sloot in December met Zweden,

in Januarj 1801 metDenemarken en vervolgensmetPruissen eenneutraliteitsverdragmet
betrekking t0t Engeland en daagde alle K0ningen uit,die niet methem tegen Engeland
wilden zamenspannen,t0teentweegevecht.Al

om haren zoon ter gunste van haren kleinzoon Aleœander van de troonopvolging vervallen te verklaren,kwam Catkarina op den
17den November 1796 te overljden.Paulgaf

dezedwaasheden,- voortszjnedwingelandj
en zjn plan om prinsE%t
geninnvan G'
?
yrfe-berg als zoon en opvolger aan te nemen en
zjne zonen Aleœander en Constantj;n in de
in de eerste dagen van zjnbestuurdoorslaande gevangenis te w erpen, deden eindeljk de
bljkenvan welwillendheid enregtvaardigheid. zam enzwering ontstaan, die hem het leven
Hj verbeterdehetlegerendevloot,betoonde kostte.T0t de 30 zaâmgezworenen behoorden
zich toegankeljk voor zjne onderdanen en graaf Pahlen, vorst Plato Soebow (de laatste

deed den grootvorst Aleœander deel nemen gunsteling van Catharina 11),de graven Niaan het regéringsbeleid.W eldra echter open- col
cl.
:en Valerianu :
145-,generaalBenn%baarden zich de gevolgen der verdrukking, ,s:p,,generaal Oewarow en deltlitenant-kolonel

waaronderhjzich40jaarhadmoetenbuigen.
Naauweljks was hj te Moskou gekroond,
toen hj doorvernieuwing van eeneoudewet
de vrouweljke ljn vooraltjd onbevoegdverklaarde voor de troonopvolging. Hj sloot
vrede m etde Perzen en w ildeook geen onrlog

Tatisjew.DenQ3stenMei1801plaatstegeneraal
Paltlen de trospen voorhetpaleisMichaïlow.

De overige zaamgezworenen, metde Soebow'8
aan het hoofd,drongen desnachtste 11 uur
door in hetslaapvertrek van Paul.DeKeizer,
half gekleed op het bed liggend,sprong hlm

voeren met de Franschen,hoewel hj tegen te gemoet metdevraag:rW atzj wilden?''
deze en tegen hunne beginselen een gew el- Nu legden zj hem eeneadevoorvanafstand
digen afkeer koesterde.Vrees voor deze laat- ter gunste van zjn oudsten zoon.Toen hj
sten en een verregaand w antrouw en bragten hierop ten antloord gaf:rIk ben Keizer en
hem t0thetorganisérenvan eeneafbchuweljke wil het bljven'
'j ontving hj van Nieolaas
geheime policie, t0t het geven van scherpe Npel/zp een slaglzoodathj teraardestortte,
verordeningen op de censuur,t0t hetverbie- waarna de zaamgezworenen hem , na een
den van den invoer van vreemde boeken, t0t wanhopigen tegenstand, metzjn eigen sjerp
het weren van vreemdelingen en t0t eene verworgden. GraafPahlen opende daarop het
kleingeestige,wreedetuchtinhetleger.Zjne raam , verkondigde aau de troepen den d00d
prikkelbaarheid en willekeur kenden geene des Keizers en deed hun trouw zweren aan
grenzen: het geringste woord van afkeuring Aleœander L Zjne gemalin had hem 10 kinvan regéringsdaden werd metballingschapge- deren geschonken, van welke 8 den vader
straft.00k metbetrekking t0tde buitenland- overleefden.
achestaatkundevolgde hj enkelzjneluimen. Friedroh TJv! W ilâelm, hertog van W *DeMaltézerridders,uitFrankrjk verdreven, fLvi7lerg, geboren te Karlsruhe in Silézië den
werden in Rusland met opene armen ont- 25sten Junj 1797. Hj was een zoon van
vangen; zelfs deed Panlzich t0t hun groot- Ewgeniws, hertog van Y 'l
yrfe-àdrg, en van
meester kiezen,zonderop hetverzetvan den prinses Lonoe eJ> Rtolberg-Gev-n en een
Paus en van andere Mogendheden acht te neef van Frodrick T, koning van W iirtem-
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in den Staat New York ,stichtte in 1807 in de
te Stuttgart eene militaire opleiding en legde stadvan dien naam metanderenhettjd8chrift
zich vooral t0e op de wis- en natuurkunde. Salmagundi'',hetwelk grooten bjvalvond,
In 1806 werd hj kapitein der garde en in was in 1814 na het eindigen van den 00r10g

berg.Hj ontving aan het H0fvan zjn o0m

1815 ging hj metdien rang overin Pruissi- met Enjeland korten tjd secretaris van de
sche dienst.In 1822 volbragthj eene reis eommissle voor Marine te W ashington en benaar Noord-Amerika, waar hj vooral het kleedde daarna de betrekking van regéringsstroomgebied van de Mississippi en van de agent T00r Marine te New York.Nadathj
Missouribezocht,en nam na zjn terugkeer onderhetpresidentschapvanTan2lre4(1837zjn ontslag uitde diensten toefdebj afwis- 1841)aan het hoofd had gestaan van het deseling in Wiirtemberg en in Silézië.Na zjn partementvan Marine,zeide hj destaatkunhuweljk met prinses Ropl
tie rlzl Tltnrn en dige loopbaan vaarwel en overleed den 6den
7'
lai: (1827)vestigdehj zich op hetkasteel April1860.Htjbehoordet0tde democratische
Mergentheim ,dochbegat'zichin 1829wederom partj en schreef: ptzay of a Scoteh âddle
op reisnaarAmerika,&vaarhj Afexicoende (1813)'',- prheUnitedStatesand England
zuideljke gedeelten der lTereenigde Staten (1814)'', - r'
rhe diverting history of John
bezocht.Iù 1839--1840nanahj deelaaneene Bulland Brother Jonathan (1816)'',- rluetexpeditie,doorM eltemed-Alitonderkoningvan ters f
rom te South (1817)'',- pBackwoodsEgypte,georganiseerd,om den bovenloopvan man (1818)''5- pKoningsmark (1823,3d1n)'',
de Njlna tesporen.In 1849-1856 bezocht
rales ofa gqod woman by a doubtful
a'
hj op nieuw Amerika eq reisdeditmaalinde gentleman (1823)'',- rrheDutchman'sfrewesteljkeStatenderUnle,- voortsinZuid- s
ide(1131)''- rW estwardho!(1832,3d1n)'',
Amerika, Canada,het Oregongebied en Fl0- - m'
rhepuritan and hisdaugthyr(1849)'',, - pMerry
rida.ReedBtegen heteindevan 1857washj John Bu11 in America (1824)''
wederom in de Nieuwe W ereld,doorreisdede talesofthreewisemen ofGotham (1826)'',landen langs den benedenloop van de Missis- Letters on Slavery (1835)'9,- eneen voorsippi ging vervolgensnaarAustraliëen keerde trefeljk ,luife ofW ashington (1835)',voor
over Ceylon en EgyptenaarDuitschlandterug. dejeugd.Onderscheidenevanzjneyeschrif
ten
Hj overleed te Mergentheim den 23stenN0- zjn bj herhaling uitgegeven en ln andere
talen overgezet.
vember 1860.
Paula,Onderdezen naam vermelden wj: Pauler (The0d00r),een HongaarschregtsFrancheo #. Paula, een Heilige der R. geleerde,geboren te Ofen den9denApril1816,
Katholieke Kerk en de stichtervan de orde Btudeerde te Pesth, werd in 1838 hoogleeraar
derMinimen.Hj werd geboren in 1416 te' te Agram , in 1847 te Raab en in 1848 te

Paula in Calabrië,wjdde zich aan hd kluizenaarsleven,verzamelde eenkringvangeljkgestemden en werd in 1454 hetopperhoofdvan
een doorhem gestichtklooster.Daarhjtevens
vermaard was als geneesheer,werd hj ontboden door den zieken koning Lodewnk X.
J,
maar eerst op bevelvan den Paustrok hj
derwaarts.Na den dood van dezen Vorstdeed
Karel V1I1 een klooster voor hem bouwen
ill het park van Plessis 1es 'rours, alwaar

da TJvIJ den zden April1507overleed.Hj
werd heiligverklaard in 1509,enzjngedenkdag valtop den zden April.

Vineenti'
andeTJXIJ,desgeljkseen Heiliye
4erR.KatholiekeKerk.Hj werdgeborenln

Pesth.Na hetoverljden van Eötnö.
gwerd hj

in 1871 minister van Eeredienst en Onder-

wjsin Hongarje,hetvolgendeJaarminister
van Justitie en in 1876 voorzitter van den
raad van Onderwjs aldaar. Sedert 1871 is
hj afgevaardigde naar den Rjksdag en in
1875 keerde htj naarden académischen leerstoel terug.Van zjne geschriflen vermelden
wj:rEncyclopaedie (
ler regtsgeleerdheid en
staatswetenschap (185142de druk ,1871)',XLeerboek van hetstrafregt(3dedruk,1873)'',
beide bekroond,- enppropaedeutiekderredrmatigeregtsgeleerdheid(185243dedrt
lk,1873)''j
allen in het Hongaarsch.
Pauli(GeorgReinhold),eenverdiensteljk
gesehiedschrjver,geboren teBerljnden25sten

1576 te Pouy in Gascogne,viel op eene zeereis in hauden van roovers en leefde eenigen Mei1823,studeerde aldaar en te Bonn en betj4 te Tunis in slavernj.Na z4n terngkeer gafzieh in 1847 naar Engeland en Schotland,
in Frankrjk washj achtervolgenshuiskapel- vooral ten behoeve der XMonumenta'' Van
laan van koningin M argaretlta, pastoor te Pertz.Van 1849-1852 washjsecretarisVan
Clichy en te Chatillon 1es Dombes,en huis- Bnnsen en kwam daardoor in aanraking met
kapellaan van graafGondy,en werd,daarhj deuitstekendste mannen in Engeland.In1855

zjnezorgvooralbesteeddeaandegaleislaven, vestigde hj zich als jrivaatdocent te Bonn

in 1619 benoemd t0taumônier royal des ga. en in 1857 vertrok hp alshoûgleeraar naar
lères de France. Hj stichtte in 1629 eene Rostock, in 1867 naar Marburg en in 1870

v
ereeniring van BarmhartigeZusters,in1635 naarGöttingen.Hj schreef0.a.:rKönigAeleen semlnarium teropleiding van zendelingen, fred und seine Stelle in der Geschichte Engen overleed den z7sten September 1660. H j lands (1857)''# - eep vervolg op de pGew erd in 1727 zalig en in 1737heiligverklaard. schichte v0n England'' van Lappenberg, Naarhem zjn debekende Vincentiusvereeni- n
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gingen gepoemd.
Pauldm g (James Kirke), een Ameri- BilderansAltengland(1860;2dedrukj1876)'',
ku nseh dichter en prozaschrjver,geboren - psimon v0n Montfort,Grafvon Leicegtey,
4en Qzsten Augustus 1719 te Pleasant Valley derSchöpferdesHauBesderGemeinen(1867)',
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en pAufsëtze zur englischen Geschichte hooren.Uitdevruchten van P.:0r&J1 M art.
,

(1869)''.
in Brazilië groejende,bereidt men degmPaulicianen is de naam van eene Vn0S- rllg,eene Boortvan chocolade.Men legtnatisch-manichaeïsche secte in het oosten.Zj meljk de zaden der plantin water,om ze
onderscheidden, evenals Mareion, een goed Van de huid te ontdoen,roostertze,wrjft
en een boos beginsel, - een boozen god, ze ;jn en kneedt ze vervolgens met water
een demiourgos, den schepper van de zinne- t0t e0n d
iaa
raa
ennkde
ge
ee
eg,
ft.'
De
ze
zn
jnsa
do
ern Vorm Van
bruin,hebljke wereld en van het Jodendom ,en een brooden
goeden,volmaakten g0d,den heerdeshemels. ben eene schelpachtige, eenigzins glanzige
Zjverwierpen de vereering derheiligen,der breuk, rieken als zuur brood en smaken als
beelden,der reliquieën enz.,- voorts het chocolade. Ztj bevatten caFeïne! vette gele
vasten,het monnlkenleven en allezinneljke olie,hars,kleurstof,looizuur,klemwit, zetvormen dereeredienst.Zj vestigden hun ge- meel,suiker,dextrine enz.,en stukken du rl00fOp de rEvangeliën''van Lueqs en Joltan- Van &vorden met water aangemengd en op
le# en op de brieven van Panl%.n;aan deze de wjze van chocolade gedronken. Tegenlaatste omstandigheid ontleenden zjdennaam woordig is het gebruik van guarana over
van Paulicianen,terwjlzjzelvenzichChris- een groot gedeelte van Zuid-Amerika eene
tenen noemden.O0k waren zj afkeerig van volksbehoefte geworden, en uit Amazonas
alle hiërarchie en wilden dekerkgenootschap- bjv.worden aanzienljke hoeveelheden naar
peljke inrigting terugbrengen t0t den vorm Frankrjk en Dnitschland uitgevoerd.
van den apostolischen tjd. De stichter der Paulus,eigenljk k
%aulws,deinvloedrjkste
sedej Con.ntantinws genaamd en sedert 657 te apostel van Jezus, geboren te Tarsus, de
Samosata werkzaam , werd in 685 op last hoofdstad van Cilicië omstreeks hetJaar 10
van Simeon, een Keizerljk ambtenaar,ge- na den aanvang onzer Jaartelling,was een

steeniqd.Deze echter ontving daardoorzulk zoon van Israèlietische ouders en werd door
een dlepen indruk,dat hj eerlang aan het zjn vader, die het Romeinsche bnrgerregt
hoofd stond der Paulicianen en ln 690 op bezat,t0trabbibestemd.Deswegevertrokh'
j
den brandstapel stierf. Na vele vervolgingen reedsvroeg naar Jerusalem ,waardeberoemde
werden de Paulicianen door keizerJohannes Gamaliëlhem onderwjsgafindegodgeleerd-

7'
zï-lcd.
vomstreekshetJaar970naarThracië heid der Farizeeën.Daarenboven legde hj
overgebragt, om erde grenzen desRjkste zich t0eop hetbedrjfvan tentmaker,waarbewaken.Velen van hen gingenonderAlerlns mede hj laterin zjn onderhoudvoorzag.Als
Jo-wepl:(1081)overt0tdeheerschendeKerk, een jverig aanhangervan desecte derFariterwjlanderen zich vereenigdenmetdeover- zeeën nam hj deelaandenvolksopstandtegen
bljfselen derMessalianen,waaruitvervolgens Dtlfanun, bestuurde de vervolgingen tegen
de Christenen te Jerusalem en verkreeg,toen
de Bogopilen ontstonden.
Pauhne (Christiane W ilhelmine), prin- de Gemeente aldaar zich verstrooid had,eene
ses van Zïpwd, geboren te Ballenstedt den

volmagt van het Sanhedrin,om zich te Da-

Q3sten Februarj 1769,'iaseenedochtervan mascus meester te maken van voortvlugtigen.
prins Frederik Albertrl'zAnhaltz drzzàfzrp en Op den wegderwaartsechterhadhj,volgens
ontving eenewetenschappeljkeopvoeding.Zj zjneeigene mededeelingen,een visioen,hetwas bekend met nieuwe en oudetalen,hield welk hem t0t andere denkbeelden bragt en
briefwisseling metden dichter GleLm ,trad in van een vervolger der Christenen in een jve1796 in het huweljk met prins Leopold nan rig voorstander van het Christendom her-

Dppe-Detmold en nam na het overljden van
dezen (1802) als voogdes de teugels van het
bewind in handen.Aanstondsschaftezj het
ljfeigenschap af,stichtte eene bewaarschool
en verbeterde de armenverzorging en het onderwip-s.In 1807trad zjt0etotdenRjnbond
en verwierf te Parjs deachting van Napoleon

schiep.Nu trad hj op a1sverdedigervanhet
XEvangelie''.Na een driejarig vertoefte Damascus, slechts afgewisseld door eene reis

naar Arabië, onttrok hj zich door de vlugt
aan devervolging deraldaaraanw ezigeJoden
en begaf zich naar Jerusalem ,waar hj een
tweetalweken bleefen Petrun en den JongeI en de toegenegenheid van Josêpltine.Eene ren Jaeobnsaantrof.Nadat hj voorts een genieuw e grondwet, in 1817 door haar aan ruimen tjd in zjnegeboorteplaatswerkzaam
deStanden voorgelegd,werdverworgen.Den was geweest,deed hj zich doorzjn mede4den Junj 1824 droeg zj het bewlnd over arbeiderBarnabasaandeChristeljkegemeente
aan haren zoon en overleed den 29sten De- te Antiochië voorstellen en volbragt methem

cembervan datJaar.Zj leverde hetgeestige eene zendingsreis naar heteiland Cygrusen
die.
htstuk: rDie Theestunde einer deutschen Klein-Azië, waar zj Pamphilië,Plsldië en
Fiirstin'':in 1)Iduna''voor 1805 geplaatst.
Lycaonië bezochten. Bj zjn terugkeer te
Paulllnia is de naam van een plantenge- Antiochië vond hj er degevoelensverdeeld
slacht uit de familie der Sapindaceën. Het over de vraag,onder welke voorwaarden geomvatklimmende heesterametranken,zamen- loovige Heidenent0tdeChristeljkegemeente
gestelde bladeren,okselstandigebloemtrossen,
witte bloemen en 3-hokkige, 3-kleppige,3zadige,openspringende zaaddoozen.Men kent
van dit geslachteen 60-tal soorten,die op 2
of 3 uitzonderingen na in W est-Afrika en in
de keerkringslanden van Am erika te huis beXI.

konden toetreden. Dit gafaanleiding t0thet
besluit, om Paltln.q en Barnabas afte vaar-

digen naarJerusalem (50- 52),en hetgevolg

hiervan was de scheiding van het zendings-

gebied dereigenljkediscipelenvanJezu.
nvan

dat van Pawlv . D aarna bragtde nog onbe37
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antwûorde vraag omtrent de verhouding der heid geene plaats in den Canon ingeruimd.
Joden en Heidenen tot het Christendom hem
Pa%lu heeft aan hetChristendom een alin botsing met Petrws en later te Antiochië gemeen karaktergegeven,zoodathetgeschikt
:0k met Bk nabas.Nadat hj zich van laatst- werd t0t eene godsdienst voor de geheele

genoemde gescheiden had,ondernam hj met menschheid.Hj heefthetalgemeen-mensche8ilas een bekeeringstogt door de reeds be- ljke in deleervan Jez'
asin hetlichtgesteld
zochte gewesten van Klein-Azië,alsmededoox en haarontdaan van deIsraëlietischevooroorPhrygiè'en Galatië.Voortsbegafhjziehnaar deelen, waaraan de eerste gemeente te JeruMysie en vanhier naarMacedonië,waarhj salem zich bleef vastklemmen.Hj plaatste
te Atheneen Corinthe Christeljkegemeenten het Christendom boven de bekrompene Israëstichtte.Nadathj anderhalfjaarte Corinthe lietische opvatting, vormde het metsthranvertoefd had,keerde hj volgensde gllande- deren geest t0t een stelselmatig geheel,en
lingen der Apostelen'' over Jerusalem naar wist het zöö t0e te passen,dathet metvereuwende en heiligende krachtoveralwerAntiochië terug.Oy eene derde zendingsreis ni
trok hj doorGalatldenPhrygiënaarEphese, ken moest t0t herschepping der menschheid.
werd na een driejarig vertoef dûor een 0p- Daardoor zochthj alle dwalingen,vooroorBtand verdreven, reisde door Macedonië en deelen en ongeregtigheden te overwinnen en
Achaia naar Corinthe, verzamelde er liefde- te verbannen.Met wjsgeerige scherpzinnig-

gaven voordeqemeenteteJerusalem,keerde heid ontvouwt hj het groote godsplan en
naar Macedonièteruq en ging vandaarin 59 bouwt zjne wereldbeschouwing op de tegenmet scheepsgelegenheld over Milete en Cae- stelling van vleesch en geest,van Adam en
as, van wet en genade, van regtvaarsaréa naarJernsalem.Hierwerdhjinlaatst- Cltrist'
genoemd Jaar Op het Pinksterfeest bj een diging door de werken en door hetgeloofj
volksoploop door de Romeinen in hechtenis en van dood en leven. De kern der leer van
genomen en naar Caesarêa gebragt, om door Panlus isde niet
lwheid en zelfstandigheidvan
den Romeinschen landvoogd I'
elo te worden het Christendom , hetwelk zich verhoudtt0t

verhoord.Daarhj zich eehterop denKeizer de leer van Mozes a1s de vrjheid van den

beriep, zond Fedfld,de opvnlger van Feliz, man t0t de gehonrzaamheid van het kin;,

hem in hetnajaarvan 60 of61 naarRome, a1s de geestt0t de letter,als de zaak zelve
waérhj 2Jaren in eenenietzeerbezwarende t0t hare Bchaduw.Vooralgronddehj dealgevangenschap doorbragt.Met deze mededee- gemeene verkrjgbaarheid dervoorregten van
ling sluiten derllandelingen''zjne levens- het Evangelie, 00k voor Heidenen,op den

geschiedenis. Naar de berigten van kerk- zondigen toestand,waarin Joden en Heidenen
vaders uit de 4de eeuw is Pauln.
n vervolgens vexkeerden,znodatbeiden zich dentoorn Gods
op vrje voeten gesteld,hëefthj onderschei- hebben op den halsgehaald,waarvan zj gedene apostolischereizen,beyaaldeljk 0ûk in ljkeljk verlost zjn door den zoendood v>n

Spanje,volbragt,en ishjelndelijk wederin
Rome in de gevangenisgeworpen en ten tjde
van Nero tegeljk metPetrnsterdoodgebragt.
Het is evenwelwaarschjnljk, datzjne teregtstelling reeds op de eerstetweelarigegevangenschap is gevolgd. De Kerk heeftaan
hem den 29sten Junj als St.Petrusen Pau1uB en den 25stenJanuarj a1sdengedenkdag
zjnerbekeering gewjd.
W j bezitten onder den naam van Panlu
een aantal brieven,aan Christeljke gemeen-

C#ri,
:Jl.
:, die het verheerljkt hoofd is van

een Koningrtjk,waarvan alle geloovigenzonder onderscheid burgers zjn.
Paul%s isvoortsdenaam van 5Pansen.Paw
lu Itte Romegeboren,werd in 757opvolger

van zjn broederRtlfanusJf,verbondzichmet
de Fransche koningen Pipi;n en Karey an,
die hem tegen de Longobarden en de Grieksche Keizers bescherm den en overleed den

28sten Junj 767.- PaulnsJJ,eenVenetiaan,

te voren Piltro Wcrào genaamdjen een neef
Van paus E'
ageniu,gJF,was eerstarchidiaenbrieven behooren Ongetwjfeld t0tde oudste 11lls te Bologna, toen bisschop van Cervia,
en merkwaardigste olrkonden van hetNieuwe vervol
jen: cardinaalvan San Marco en beTestament, en de Bjbelschecritiek heeftde klom ln 1464 den HeiligenStoel.Doorweelde
ten of aan bepaalde personen gerigt. Die

echtheid derbelangrjkstevan deze,nameljk en verkwisting versterktehj degeesteljken
van die aan de Galaten,Romeinen en Corin- in hunne verkeerdheid, sprak in 1466 den
then ,ten volle erkend. Te voren werden 13 banvloek uit over Geor.q Tp#ï4rJ#,koning
brieven van Panl'
as a1sechtbeschouwd,ter- van Bohemen,regelde in 1470 devieringvan

wj1erverschilvan gevoelen bestondoverde
14de! nameljk over den brief aan de He.
breeèn. In den Jonrsten tjd isdeonechtheid
der herderljke brleven, alsmede van den
tweeden brief aan de Thessalonicensenenvan
den brief aan deEphesen op degeljke gron-

een algemeenJubiléum ,telkensna 15Jaren,

en overleedden QsstenJuli1471.- PawlusJJT,
een Romein, te voren Aleœander Fr pe.
:e geheeten. Hi
j werd geboren in 1468,was eerst
bisschop van Ostia en deken van het Heilig

collége, en werd Pausin 1534.Hjverzette
den aangewezen, terwjl men twtjfel voedt zich aanvankeljk nietsterktegen deHervoromtrentdien aan de ColosBensen en 0ok 0mtrent dien aan de Philippensen.Aan een brief
aan de Laodicensen,aan eene briefwisseling
met Seneea en aan een derden briefaan de

ming en benoemde in 1537 eene com missie
tot w ering der m isbruiken. In 1540 echter

bevestigde hj de OrdederJezuïeten,stelde

in 1542 eene Inquisitie in t0t fnuiking van
Cnrinthen, diedesgeljksaan Paul'
uswerden het Protestantismus in Italië en opende in

toegekend,isop grondvan bljkbareonecht- 1545hetconcilie te Trente,hetwelk hj eep
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lang verlegde naarMantua.Debanvloek ,door kerkeljk leven k0n opwekken,en droegveel
hem in 1538 uitgesproken over Hendrik V1II bj t0tverfraajing van Romeen van hetVavan Engelandj had de stichting der Angli- ticaan.Hj overleed den 28sten Januarj 1621.
cu nsche Kerk ten gevolge. Vruchteloos beVoorts vermelden wj onderden naam van
jverde hj zich,om deoorlogen tusschen de Pawlus:

ChristeljkeMogendheden tebeletten enallen
t0t een Kruistogt tegen de Turken te doen
besluiten.In 1545verhiefhj zjnzoonPetrns
dfop ild t0t hertog van Parma en Piacenza,
en overleed den loden November 1549.Hj

Pa%lusRccpll:,een zoon van Warnefried
en een Longobardischen geschiedschrjver,
geborenomstreekshetJaar730teForum Julii
(Friaul).HjontvingzjneopleidingaanhetH0f
van den Longobardenkoning Ratelis te Pavia
was een besehaafd en schrander kerkvorst, en vertoefde waarschjnljk onderdiensopvoldie kunstenurs en geleerden in bescherming gers Aist
ov en Desiderins in de nabjheid
nam en den opbouw der St.Pieterskerk 0p- dezerVorsten en lateraanhetH0fvanAricl
to,
droeg aan MolteleAngelo.- Pawlu.
gJL een den gemaalderLongobardische prinsesAdelNapolitaan,tevoren Giol
unniTilfro Caraya zdroçc, wier leermeester hj was.V00r deze
genaamd en geboren te Capriglio in 1476. schreefhj zjne sHistoriaRomana''
,loopende
Hj was in 1507 bisscho? van Chiéta,in t0taanJ%stiniannsenuitgegevendoorMwratori
1518 aartsbisschq van Brlndisi,stichtte in in zjnerRerum Italicarum scriptoreg''.Daarna
1524 de congregatle der Theatjnen,wierop- betrok hj a1s monnik het klooster Monte
perhoofdhjwas,werdin 1526cardinaal,voorts Casino, maar begaf zich vervolgens op last
bisschop van Tusculum, toen van Ostia,en van KareldeGrppf:naardiensH0f,waarhj
in 1555 paus.Hj bevorderde de kerkeljke zich door zjne pogingen t0t opbeuring der
tucht, stelde den derus regels voor kleeding wetenschap zeerverdiensteljk maakte,onderen voeding, breidde de bovoegdheid der In- wjsgafin de Griekschetaal,eenereeksvan
quisitie uit,welke hj t0tgestrengheid tegen XHomiliën'' schreef (pomiliarius''1van 1482
de kettersaanspoorde,verordende denrlndex tot 1569 bj herhaling gedrukt) en pGesta
librorum prohibitorum'' en herstelde in 1558 episcoporum Mettensium (opgenomen in de
het feest van den Stoel van den Heiligen DMonumenta'' van Pertzl''leverde. In ;87
Petrus op den 18denJanuarj.Veeleischende keerdehjnaarMonteCasinoteruyen schreef
familieleden verwjderdehjuitRome,gafaan erzjnehoogstmerkwaardige pHlstoriaL0nmonniken en bisschoypen den last om in gobardorum (gedruktin1514)''.Hj wasdaarhunne kloosters en blsdommen te bljven en zaede gevorderd t0t 744, toen de dood heta
weigerde, na den afstand van Karel F,om op den l3den April 797 Tiegrukte. Voorts
Ferdénand I als keizer te erkennen,omdat heeft men n0g door hem vervaardigde g0deze al te laauw W aS in zaken des geloofs. dichten,grafschriften,brieven enz.

Daar hj denzelfden weg insloeg metbetrek-

Panlus OJl Damôsata,een bestrjder der

king t0t WJiZ/:JA, koningin van Engeland, Drieéénheidsleer. Hj werd in 260 bisschop

dreefhj dezein dearmen derProtestanten. van Antiochië.Daarhj echterbeweerde,dat
Vruchteloos spande hj zjnekrachten in om, Cltrintws een gewoon mensch was,die door
bjgestaan d00rFrankrjk,zich l0stemaken zjne ontwikkeling t0t goddeljke grootheid
van deovermagtvan Sjanjeen ditRjk van was opgeklommen? werd hj in 269 op de
zjne bezittingen in Italldteberooven.In1557 SynodeteAntiochidveroordeeld.Gerllimentjd
zag hj zieh doorAlragenoodzaakt,elkever- werd hj doûr Zenobia,koningin van Palmyra,
bindtenistegen den KoningvanSpanletelaten in zjne betrekking gehandhaafd,maareindevaren.Hj overleed den 18denAugustus1559. 1jk door den Heidenschen keizerAnrelonwn,
D00r zjne gestrengheid hadhjzichzo0gehaat op aansporing van zjne tegenstanders, van
gemaakt,datna zjn overljden hetvolk zijn zjn ambt ontzet.Zjneaanhangers,Samosa-

standbeeld op het Capitool verbNzelde.2j fezll wezlgenaam d,vindt men in de 4deeeuw
schreefo.a.:prrradatus de Ecclesiaevaticiniis

n0g vermeld.

et elus sacerdotum prindpatu''- en pNotae
Paulu eindeljk isde geslachtsnaam van:
in Aristotelis ethicam ''. - P aul..g F1 te
Peler .Pcfzl'
?z.
v,een Nederlandsch staatsman.
voren Camillo .for-t
/le.
se.Htjwerd geboren te Hi
j werd geboren te Axeluiteen aanzienljk
Rome in 1552,studeerde in dewjsbegeerte geslachtin 1754,studeerde te Utrecht,daarna
en regtsgeleerdheid,werd vice-legaat te B0- te Leiden in de regten en promoveerde in
logna,vervolgenscardinaalen beklom in 1605 1774.Reedsa1sstudentschxeefhj:yNutder
den Pauseljken zetel.Hj verzettezich tegen stadhouderljke regéring'',en zjnedlssertatie
elken invloed van het wereldljk gezag op handelde: poverden bond van leenroerigheid
kerkeljke aangelegenheden,maar vond een tusschen Vlaanderen en Zeeland''. Daarna
krachtigen tegenstand in derepubliek Venetië, leverde hj: rBetoog van Zeelands regt t0t

welke zich door ban en interdictgeene vrees het stichten eener hoogeschool''en hetuitsteliet aanjagen.In den strjd der Molinisten, kend werk:pverklaringderUnievanUtrecht''
alsmede in dien over de Onbevlekte Ontvan- in 4 deelen.Hjwerdraadenadvocaat-fscaal
genis tusschen de Dominicanen en Jezuïeten der admiraliteit op de Maas en deed veelt0t
hield hj zich onzjdig en gafslechtsbevelt0t opbeuring der verwaarloosde zeemagt, doch
stakingvandentwist.In1613stiehttehjophet de onlusten van die dagen beroofden hem van

Quirinaal een seminarium t0t Opleiding van zjne betrekking.Hj bleefnu ambteloost0t
zendelingen naar alle landen en volken. In in 1795.Hoewelhj t0tde zjdederFranschen
het algemeen bevprderde hj alles, wat het overhelde en den invalderPruissenafkeurdej
37*
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zag hj met leedwezen eerstgenoemden a1s uit Tahiti eenige kweekplanten ingevoerd ,
veroveraars over onze

grenzen treklten.1n- zooals den broodboom ,de banaan,de arum ,

tusschen werd hj na de omwenteling van en de ananas.T0tdedierenbehoorenerratten,
1795 1id van hetdepartement van Marine en eenige vogels en een klein aantal insecten,
curatorderLeidschehoogeschool.Hj opende terwjl men er een overvloed heeftvan zeeop den lsten Maart 1796 de eerste zittingvan dieren.Het klimaat is er frisch en gezond,en
de eersteNationaleVergaderingderBataafsche de afwisseling derJaargetjden nietz00 regelRepubliek, doch overleed reeds op den l7den matigalsopanderegroepen.Dezuidoostpassaat
van die maand.
is er de heerschende wind. maar wordt er
Seinrolt.l'àdrF
zt
vtfGottliebTx !l:, een V0r- niet zelden vervangen door westewind en

diensteljk Duitscb godgeleerde, geboren te stilte.00k regenbujen en nevels komen er
Le
onberq bj Stuttgart dein
lsten September iikwjlsvoor.Men verdeeltdezen archipelin
1761. Hp studeerde te Ti
bingen en te Göt- Noordelqke, Centrale en Zuideliike eilanden.
tingen in de theologie en oostersche letteren, Het grootste van deze isRangirpa.Tenoosten
volbragt eene wetenschappeljke reiB door van deze heeftmen een aantaleilanden,die
Duitschland,Holland,EngelandenFrankrjk, door sommigen 00k t0tdeze groep gerekend
en werd in 1789 professor in de oostersche worden, nameljk Mangarewa, Pitcairn en
t
alen te Jena,in 1793 hooyleeraarin dethe- Rapanoei.De bewmlersderPaumotu-eilanden
ologie aldaarjen vertrok ln 1803 in die be- zjn Polynesiërs en bevinden zich onderde
trekking naar W iirzburg.In 1808 ginghjals beschermheerschappjvanFrankrjk.Hunaanlid derCommissie voorzaken van onderwjs talwordt er geschat op 3500 tot 7000.Zj
en eeredienst naar Bamberg, in 1809 naar leiden eenigermate een zwervend leven,daar
Niirnberg en in 1811 naar Ansbach, maar zj met hunne huisgezinnen van het eene
aanvaardde in laatstgenoemd Jaarde betrek- eiland naar hetandere trekken,om zich ligking van hooqleeraar in de uitlegkunde en chaamsonderhoud te verschaFen. Zj onderkerkgeschiedenls te Heidelberg, ontving in scheiden zich door eerljkheid, trouw en
1844 het emeritaat, en overleed den loden kuischheid, en de mannen staan bekend a1s
Augusttls1851.Zjnerigting waseenebepaald hardnekkige en kloeke,maartevensalswreede
rationalistiscbe,en hj beoordeelde de zaken oorlogshelden.Zj zjn grooten sterk van4e-

meervan een regtsgeleerd,dan vaneen rods- stalte en overtrelen de bewoners van Tahlti
dienstig standynnt.Vanzjntalrjkegeschrlften in krachten behendigheid,maarzjndonkervermelden wtl: rNeues Repertorium fir bi- der van kleur en onzindeljkervan aard.Zj

blische und morgenlândische Literatur (1790 voeden zich metkokos-en pandanusvruchten,
3 dln)'(,- pclavisiiberdiePsalmen (1791; met visschen,schildpadden,kreeften enz.Op
2de druk,1816)'',- Clavis iber den Jesaias de oosteljke eilanden vindt men n0g men-

(
1793)''
,- Philoloyiibsechkritischer und histo- schen-eters. Hun eenig kleedingstuk is een
rischer Kommentar t
r das Neue Testament smalle, van biezen gevlochten gordel,maar

ztl tatoëeren de huid.De bewoners der wesXSophronizon,oder unparteiische,freim iithige teljke eilanden bevinden zich sedert het
Beitr:ge zur neuernGeschichte,Gezetzgebung einde der 18de eeuw onder de heerschappj
und Statistik f'erStaaten und Kirchen(1819- van Tahiti en zjn tot het Protestantsche

(1800- 1804,4dln;2dedruk,1803- 1808)'9,-

1830)''
,- pDerDenkglaubige,theologisches Christendom bekeerd,terwjldeR.Katholieke
Zeitschrift(1825-1829)'',- rKirchenbeleuch- zendelingen niet zonder vrucht op de oostett
lngen (1827- 18Q8)'', - pDas Leben Jesu ljke eilanden werkzaam zjn.De handelis
(1828,2 dln)'',- pExegetisches Handbuch er in den laatsten tjd aanmerkeljk toegenoiberdiedreierstenEvangelisten(1830- 18334 m en en bepaaltzich vooralt0ttrigang,paar-

Qde druk, 1841- 1842)'':- !Beitrëge zur 1en en paarlmoer, kokos-olie,schlldpadschaD ogmen-, Kirchen- und Religlonsgeschichte

len enz.

(1830;Qde dnlk, 1837)''1- rNet
le Sophro- Pauperism us is de naam ,dien men geeft
nizon (1841- 1842,3dln),,- ennvorlesunjen aan een toestand van algemeene verarming
Schellingsiiber die Olenbarung (1843)''.Zpne onder de lagere volksklassen. Het kan uit
verklaring van de wonderverhalen werd door verschillende oorzaken ontstaan en van tjdedescherpecritiçk van k
%transzvernietigd.
Paum otu-ellanden (De),00kPaoemotoe-,
Z..ç:,GevaarlqkeenPaarlen-el
'landengenaamd,
vormen eene aanzienljke grpep in de Stille

ljken of bljvenden aard wezen. O0r10g,
misgewas, gebrek aan onderwjs en aan
algemeene volksontwikkeling, verwerpeljke

staatsinstellinqen,vooroordeelen en verkeerde

Zee, ten oosten van de Gezelschaps-eilanden gewoonten zpn evenzoovele algemeene begelegen en zich uitstrekkend tusschep 14*5' vorderaars van het pauperismus. Dit laatste
en 23O1Q' Z.B. en 135133/ en 148045'0.L. kan z00 erg worden, dat het de rust der
van Greenwich.Zj werd reeds in den aan- maatschappj bedreigt. In ons Vaderland is
vang der 17de eeuw ontdekt en later door het pauperismus welnig merkbaaren het z0u
verschillende zeelieden ondel'zocht.Zjbestaat nagenoeg verdwjnen, indien men de overmeerendeels uit lage koraal-en lagunen-eilan- winning behalen kon op zjn magtigen bondden,die echter in grootte en gesteldheidaan- genoot, die den naam draagtvan:misbruik
merkeljk verschillen.De dorre,kalkachtige van sterken drank.Zievoorts onder Armoek .
grcnd draagt er een schralen plantengroei,
Paus,afkomstig van het Grieksche woord
doorgaans slechts kokos-en pandanusboomen. x&n'
qç
%t(vaier)jisdetitelvan den bisschQp
Alleen op de westeljke eilanden heeft oen te Rome als primaat der geheele R.Katho,
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li
lke Kerk.Volgensde R.Katholieke uitleg- veel van de lotgevallen der Pausen vermeld

glng van Matthaeus XVI 17- 19,LucasXXII vinden. Intusschen maakten sommigen van
31 en 32 en Johannes XXI 15- 17 heeft hen,bjv. Vidor I,reedsaanspraak op het

Christusaan zjnapostelPetrusinzjneKerk kerkeljk primaat,hetwelk trouwens in het
hoogere magt verleend, dan aan de overige westen door Irenaens werd erkend.

apostelen en alzoo een erfeljk primaatingesteld,weshalvedeopvolgersvanPetvusopden
bisschopsstoel te Rome de erfgenamen zjn
van zjnemagten waardigheid.Daarenboven
verleende de roem van Rome a1swereldstad
zjnglansaan deChristeljkegemeentealdaar,
aanvankeljk de éénige in Westeljk Europa
en gestichtdoor den apostelPanlns,die aan

Het tweede tjdperk omvatdevolgende 3
eeuwen (300- 600),van M lvesterI t0tGre-

porl.
s1.Daarin ontwikkelden zich de hiërarchische denkbeelden,welke toegepastwerden

in het Romeinsche rjk en bj sommige Ger-

maansche volken.Zoowel'sKeizers overgang
t0t het Christendom als het verplaatsen van
den Keizerljken zetel naar Constantinopel
kwam den patriarch te Rome zeer te stadej

haar een briefgezonden en een paarJaar in
haarmidden vertoefdhad,om ereindeljkden dewjl hj'nu niet meer als mededinger van
marteldood te ondergaan. Intusschen vindt den Keizer behoefde op te treden.De oogen
men reeds in de 2de eeuw onzerJaartelling der Christenen bleven op Rome gevestigdj
de overleveriny,dat 00k Petrws,hethoofd waar de opperbisschop derChristenheid zjn
der twaalfdisclpelen, de grondslagen der ge- verbljfhield,hoeweldeconciliën teConstanmeente aldaar had helpen leggen.Dââr moest tinopel(381)en Chalcedon (441)aan den paalzoo de strjd tusschen de leerstellingen van triarch teConstantinopeleen geljkgezag toePetrws en Paulus worden opgeheven,en de kenden. Voorts bleven de patlsen, m et h0e
nieuwe gemeenten in het westen van 0ns groote voorregten 00k begiftigd, steeds de
werelddeel erkenden Rome als hare moeder- onderdanen des Keizers.Daarentegen naln de
gemeente,terwjlzj zich vormden naarhaar magt der bisschoppen te Rome t0e, zoodra

voorbeeld.Erkwam bj,datJuistin de eerste eeuwen uitstekendeen schranderemannen
den bisschoppeljken zetel te Romebekleedden.Reeds vroeg worteldebtjhenhetdenkbeeld eenerheerschappj overdegeheeleKerk,
en zj bejverden zich metgoedgevolgd om

JuliusI op de synode te Sardica (543) door

Hyglnus (141)t- Pin.
gI(156),- 2Alïcetus (167),- Soter (175), - Eleutherus
(189),- Ficfor (199),- Zepkyrinus(217),
CalotnswI (222),- Urbannsf,(230),PontLanns(235),- Anterws(236),- I'
abo...
: (250),- Corneliu (253), - Zlcïld I
(254), - Stefanus I (257), - 8Qtus 11
(258),- Dionysiws(268),- Iklo I(274),Iktyaian%s (Q83),- OJ-/I: (296),- Mareellïpld(304),- Mareellu I (309),- Ewse11.
: (309), - en M iltiades of Meleltiades
(314).Overhet geheel#ormen deze3 eeuwen
een tjdperk vanverdrukking,waarinwj niet

hebben Byzantjnsche Keizers,zooalsJwsti-

den voorzitter aldaar, bisschop kosius van

Cordtlba,werd belast methetscheidsregtersambt in twistzaken van bisschoppen.W eldra
moest o0k de beslissing overaangelegenheden
des geloofsaan den bisschop teR ome worden
00k elders aan ditdenkbeeld ingang te doen toevertrouwd.Inmiddels bevonden zich onder
vinden.Ieder van hen zochtheterfgoed van de bisschoppen der wereldstad geenewjsgeeden Heiligen Petrus en alzoo de magt, de rige mannen,doch zj betoonden een schrangrootheid en den invloed van diensopvolgers derinzigtin hetmaatsehappeljkleven.Rome
te vermeerderen.De staatkundige omstandig- bekreunde zich nietom theorieën,maarhiel;
hedenendekerkeljkeverdeeldheden werkten zich vast aan heteenmaalbepaalde.Rvat op
mede t0tver
heënyvan denprimaatteRome. eene algemeene synode wasvastgesteld,werd
Bj de godsdienstlge twisten in het oosten als geloofsregelaangenomen,zoodat het zich
trad de bisschop te Rome als scheidsregter steeds verschuilen k0n achter het schild der
0P, en men luisterde liever naarhetvonnis regtzinnigheid. Bj het aanrukken der Gervan een onpartjdigen vreemdeling,dan naar maansche stammen wist de Paus den invloed
dat van een bevooroordeelden landgenoot.
der besehaving op de onbesqhaafden te doen
D e geschiedenisvan hetPausdom kan m en gelden, en de aftogt van Attila, door de
gevoegeljk ill 8 tjdperken verdeelen.Het toespraak van Leo de Groote bewerkt, beeerste om vat de eerste 3 eeuwen onzer Jaar- schouwdemen als een wonder.Om zich tegen
telling. H ier kan men t0tin de 2de eeuw de de Gothen te beveiligen,vereenigden zich de
opvolging nietmetvolkomeneJuistheidbepa- Italianen rondom den magtigen Kerkvorst,en
len.Nadat eerst Petru genoemd is,w eifelen het aanzien van dezen begon eerstte tanen,
de geschiedschrjversmetbetrekkingt0tzjne toen Italië bukken moest voor den O0stopvolgers,welke a1s Linus,Anadetus (Hzldl- Rom einschen veldheer .BelisarL%ts, zoodat de
cletus of Cletwsjen Clemens I voorkomen,en Paus tegen heteinde der 6de eeuw k0n aandan volgen (met achter de namen gevoegde gem erkt worden als een vazal van den
sterfjaren):Euarotu (108),- AleœanderI Griekschen Keizeren van diensstadhouder in
(116),- Sot%œ I(1Q6),- Telek
n
pltorus(137)) hetexarchaatte Ravenna.Meerdan eenmaal
-

zlilsl's, regt gesproken over de bisschoppen
te Rome en hen t0t verlies hunner waardigheid, ballingschap en andere straFen veroordeeld.Inmiddels bleefmen in het W esten
aan de bisschoppen te Rome den eersten
rang toekennen,en in een decreetvan Valen-

Jizlilz
lld(445)werd hjalsprimaatgehuldigd.
W é1 werd daartegen verzet aangeteeken;

door andere W estersche bisschopyen,zooals
die van Milaan,Ravenna en Aqulleja,doch

men kwam allengs t0t de overtuiging, dat
de Kerk dan alleen als eenheid k:n bestaaa,
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wanneer haar erkend opperhoofd te Rome

Frankische Kroon uit de hand van den Paus,

zetelde.Er werden Pauseljkevicarissen benoemd voor verre landen, - men ontving
te Rome hetbisschoppeljk pallium ,en de
Paus beweerde,dat hj geen anderen regter

zaaarbevrjddedezen van deLongobarden en
beloondehem meteeneaanzienljkeuitgestrekt-

boven zich had dan God. De eertitel van

Ravenna en AncQna gelegen, ontstond de

Paus, in de Grieksche kerk algemren in
gebruik,werd heteerst'gevoerd door SlrW ld.
O0k in dittweedetjdperkvolgden32Pausen
elkander op,te weten: Sylnester (335)jMareus(336),- J%li%sI(352),- I'
elo 11
(358),- Liberins(366),- Damasqs(384),Mridws(398),- Ana.
nta.
niusI(402),- Innocesfil.
sI(417),- Zoslmwn(418),- Bonqfaâu
(422),- Coelestinns I (432),- Sotns1.
11
(440),- Leo I(461),- m larins(468),Mmpliigœ (483), - Iklo III (492),- GeIJd1,
: I (496), - Anastasins 11 (490),Dymmaehns (514), - Eormhda.
g (523),Jokannes 1 (524),- Felo JF (530),Bonifadus11 (532),- Johannes11(535),-

wereldljke heerschappj van 4en bisschop te
Rome (zie Kerkelnke dflcf). Plpj;n echter
behield de souvereiniteiten 00k zjn zoonj
Karel de Grppfdj beschouwde den Paus als
zjnleenman,bestuurdehetRomeinsch gebied
doorzjneambtenaren en regeldeenbekrach-

heid lands, welke door Kkelde Groofdn0g
vermeerderd werd. Door dat land, tusschen

tigde de keus van nieuwe Pausen.Door de
Romeinsche Keizerskroon uit de handen van
Leo III te ontvangen bewees jjP
** aan den
Heiligen Stoeleene eer welke latere Pausen
zich als een regtaanmatigden en als den weg
beschouwden, waarlangs de Paus boven den
Keizer k0n opklimmen. O0k de gewestenj
door de Franken op de Saksen veroverd,

zooals de bisdommen tusschen de Rjn en
de Elbe,werden afhankeljk van den Paus,
t0t 537), - Viqiliu (555), - Pelagius I die nu, door den Keizer ondersteund,zjn
(560),- JohannesIII (573),- BenedidnsI gezag k0n uitbreiden.Bepaaldezieh de ma#
(578),- Pelagiws11(590),- enk e.
loriusI van den Pausalleen tot kerkeljke leerstel(604).Demerkwaardigstekerkvorstenlndeze lingen en plegtigheden,daar de Keizereigenreeks zjn Leo I en W egorén J,beidende ljk hetbewind over deKerk in handenhad,
X ppfe bjgenaamd. Zj wisten rekening te zoodat hj bisschoppen benoemde, s/noden
houden met de omstandigheden van hunnen zamenriepjkerkeljke wetten bekrachtlgdeen
tjden hadden eenvoorgevoelvan detoekom- daaraan eene verbindende krachtverleendeystige grootheid van hetPausdom ,terFjlzj toch deed de betrekking van den bisschop te
den titelaannamen van Pontifezma11*
-1:of Rome,als de eerste na den Keizer,reeds de
Pontifeœ d> -x#, waardoor de overlevering mogeljkheid vermoeden,dat de PaustegenA-qapetus (536),- Sylvrius (538,regéren;

van hetHeidenscheRomea1swereldgebiedster Bvereen zwakken Keizera1snnbeperktheerTverd voortgezet. 00k ontbrak het onder de schernverde Christenheid zou nptreden.Maar
overigePausenvandittjdperknietaan dege- de roem der reqtzinnigheid werd 00k in dit
ljke mannen.Liberiu ,eerst verbannen W 0- tjdperk nietwelnig gerduisterd door e>0gens zjn tegenstand tegen het Arianismus, riws T,die doorhetzesde Oecum enisehe eonherkreeg den bisschopszetel, sedert 355 be- cilie en door paus Agatho I als een ketter
kleed door den Ariaan Fel%'œ II. D ie beide werd .veroordeeld.D e reeks der Paqsen Van

ketterschePausen zjn echter doorhunneop- dit tjdperk is deze: k
%alinianus (606), BonifaelusI1I (607),- BonifadwsIV (617)j
Het derdetpdperk looptvanhetbegin der
Deqsdedit(618),- Bonfacius F (625),-

volgers heilig verklaard.

7de t0t in het midden der 9de eeuw ofvan
Gregorins I t0taan Psendo-lsidorus.HetOosten verzette zieh meer en meer tegen de
suprematievan Rome en eene scheuring werd

HonorLu I (638),- Reverinws(640),- Johannes 1V (642),- Tkeodovns I (649),-

Martinns I (655), - Ewgenins 1 (657),Vitalianws(672))- Adeodatgœ (676),- Doonvermjdeljk.DePatriarchteConstantinopel .1.
:(678),- Agatko (682),- Leo11 (683),
had veel te ljden van deArabieren,terwjl
Benedid%s11 (685),- JohannesF (686),
de Kerkvorst te Romezjnehiërarchiemeer
Conor (687),- Tlteodorus(687),- Seren meer uitbreidde onder de Germaansche

volken.DeFrankischeKoningenhandhaafden
n0g langen tjd de zelfstandlgheid deslands
in Kerkeljke zaken en de W est-Gothen in
Spanje desgeljks, doch Engeland had zich
door den invloed van zjn apostelAwgutinun
meer regtstreeksaan hetPauseljk gezag 0n-

de
rworyen,terwjl00k Bonifaeius,deayostel
derDultsehers,trouw zwoerM n den Helligen
Stoel en door den Paus t0t primaat van

Duitschland werd benoemd.00k Frankrjk

voegde zich naar den raad van Bonifacins,

/.,
: (701),- Johannes F; (705),- Johan-

.

wed V11 (707),- Sisinniu (708),- Condfclfïsl.
:I (715),- Gregorius 11(731),Gregorius 1II (741),- Zaeharias(152),Stfanus11 (752),- Stefanun1II (757),Paulu I (767),- Constanténus11(768),PhLli
ppu (768),- Stefanlu IV (772),Hadrianns1 (795),- LeoIII(816),- Ste/Jsl.
s F (817), - Pasehalo 1 (824),Dlgeniws11 (827),- Valentinus (827),Gregoriws IV (844),- SergLn 11 (847),Leo JF (855),- en Benedict%sTJT (858).
Het vierde tjdperk loopt van hetmidden
der9det0theteindederlldeeeuw ,nameljk

en de beeldenstrjd werd oorzaak, dat de
Pausen alsvjanden optraden tegen deByzantjnsche Keizers.HetExarchaatvielin han- van Pseudo-lsidoru tot aan Gregorius VII.

den van de Longobarden, maar tegen deze Had men reeds sede
lthetJaar500 hetPaussloothet Pausdom een verbond met de Karo- d0m doorallerleimlddelen verheerljkten de
lingers. Dientengevolge ontving PLpi
jn de schenkingen aan den Heiligen Stoelomgezet
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in BchenkingenvankeizerConrtantqndeG'pof: door hetvolk,wanneerhjonwaardiqegeeBaan Dylventer fj- in dittjdperk verkreeg teljken afzette en desyncden aan zjne wilhet een belangrjken steun door de rDecreta- lekeur nnderwierp. ImmerB men verlangde
len'' die, naar men meende, donr bisschop eene vernieuwing, eene wedergebnnrte der
Isidotws van Sevilla waren afgekondigd.D00r Kerk, en met het 00g 0y hethei
lvan het
het opnemen van vele decretalen in hetker- algemeen bekreundemen zlch nietom debron,
keljk regt gingen zj allengs over in het waaraan Romede bevoegdheid t0thervorming

burgerljk regt.Aan Pausen uitdevroegste ontleende.De Pauseljkegtoelherkreeg zelfs
tjden werden uitspraken toegekend,die een deverloreneonafhankeljkheidenwaardigheid
behoorljken grondslag gaven aan detoenma- door de wjziging, welke onder Noolaas11
lige toestanden, en aan den titelvan Episco- (1059) i
n de keuze van den Pauswerd gepus ecclesiae universalis w erden regten en

bragt. In dien tjd droeq Hildebrand deze

bevoegdheden verbondenj die de geljkheid keuze op aan het collegle van cardinalenj
van alle bisschoppen vernietigden. W ie den
Heiligen Stoelbekleedde!heette hetdoorG0d
verordend opperhoofd,dle de teugels in handen hatlvan het geheelekerkbestuur en alzoo

vernietigde alzoo den invloed, dien het R0meinsche volk en de adel te voren du rop
geoefend haddon,en hiefhet benoemingsregt
van den Keizer 0p.Gebruik makend van de

synoden zamenriep,regtsyrak in hethoogste
ressort enz. W at men ln de vervlogen 8
eeuwen niethad kunnen verkrjgen,werd nu
plotseljk t0t stand gebragt doordegetuige-

minderjarigheid vankeizerKenkikfF,stelde
hj vast,dat hetregtom de keuzevan den

Paus te bekrachtigen toekwam M n den Hei-

ligen8t0elzelven.Hjbepuldeuitdrukkeljk,

nissen van een eerbiedwaardig verleden, en dat de titelvan Paus uitsluitend z0u worAn
geene critiek ontmaskerde deze misleiding. toegekend aan den bisgchop te Rome.Sedert
De Pausen aanvaardden met jver,wathun dien tjdbekleedde dePausindeChristeljke
doprdetjdsomstandighedenwerdaangeboden. wereld van W est-Europa den hoogsten rang.
Noolaas 1, een van de eerste Pausen, die De Keizers hielden opj zjne leenheeren te
zich lieten kroonen,wistzjnvoordeeltedoen wezen en waren te zwak om hunne souvereimet de nieuwe voorregten. Hj noodzaakte niteit over den Paus te doen gelden.Tevens

koning âbotharins 11 van Lotharingen,zjne ontstonden er nieuwe geesteljke Orden.Terverstootene gemalin weder aan te nemen, wjl aan den regel der oude Benedi
ctjnln
bood,op de rdecretalen''steunend,hethoofd meer gestrengheid werd bjgezet, traden ln
aan de Franschegeesteljkheid,metHinem- het begin der 13de eeuw de bedelmonniken
van Reims aan hethoofd,vernietigde de af- op en vermeerderden hetaantal onderdanige
zdting van Rotltad, bisschop van Soissons, dienaren van den Paus. De nieuwe Orden
en beroofde de bisschoppen van Keulen en moesten dnor den Paus bekrachtigd worden

Trier van hunne waardigheid.Ztjn opvolger en waren derhalve zjne natuurljke bondgeSadrian%.
n 11 lietdat gezag varen,maar Jo- nooten bj alleswathj in strjdmetdewenAcsp- VIII zette Karelde Kale de keizers- schen van hetvolk,van de wereldljkegeeskroon op het hoofd en verwierf weder eene teljken en van de Vorsten wilde t0tstnd
uitgestrekte heerschappj over deFrankische brengen.Daarbj kwam n0gdegunstigebeslisKerk. De zwakheid der laatste Koningen uit sing van den strjd tusschen den Pau:en zjn
het Karolingische Huis gaven aan de Pause- mededinger te Constantinnpel. W élnntBtond
ljke staatkundeeeneuitmuntendegelegenheid, er eene scheuring tusschen hetOostenenW esom hun invloed te vermeerderen, maar die ten,maarRom everloorgeeneenkeleprovineie,
zwakheid w as tevens oorzaak, dat in Italië waarin hette voren heerschappjhadgevoerd
en zelfs te Rom e burgertwisten uitbarstten, en de Paus bevond zich nu in hetonbetwigte
waarbj de Pauseljke partj meermalen het bezit van het prim aat der geheele W eBteronderspit moest delven. Adelljke Romein- sche Kerk. De Pausen van dittjdperk zjn:
sche geslachten, met Tâeodora en M arozia Gregoriu VI1(1085),- Fïc/e III(1087)9aan het hoofd, deden inmiddels pogingen, Urbanns11 (1099),- Pasckalo 11(1118),om aan het Pausdom eene onafhankeljke Gelasius11 (1119)j- Qalotun11(1124),wereldljkemagttebezorgen.Metk
%erginsJ'f; Honorius11(1130),- InnocentinsJJ(1143),nam hettjdperk vandeheerschappjderligte Coelestinns11(1144),- > t.
1:11(1144),vrouwen (pornocratie)een aanvang,waaraan -Eugeniu.
nIII (1153),- AnastasiîsIV (1154)j
de Duitsche Keizers een einde maakten;maar
Sadrian%sIV (1159),- AA ander I1I
nu 00k rustte de hand der Otto's zwaar op (1181),- I
ulteLnsI1I (1185),- Urbanu III
Italië. De onderwerping der Pausen aan het (1187),- GregoriunV111(1187).- Cl- nnJJJ
Keizerljk gezag was nooit z00 onvoorwaar- (1191),- Coelentlnnn11I (1198),- Innoe-tldeljk alsonderhetbestuurvandeBejersche 1I1(12164, Konor*sIH (1227),- * eKeizers,daar zj de Pausen benoemden.In- gprl:IX (1241),- Coelestinu IV (1241),tusschen schitterde na de Synode van Sutri InnocentiwsTF (1254),- AleœanderTF (1261),
(1046),waarkeizerHendrik 1I1 driePausen
UrbanusJF(1264),- ClemennJF(1268),afzette, welke onderling strjd voerden,het GreyoriwsX (1276),- InnocentiusF (1276),Pausdom eerlang wedermetzjn voormaligen Ra
drianusV (1276),- Jol
m nenXXI(1Q77)j
glans.Dit werd hoofdzakeljk t0t stand ge- -- NoolawsIII(1Q80),- Martin%nJF (1Q85)j
bragt doox den invloed van Eildebrand.De
Sonori%sIF (1287),- NoolassIV (1Q9Q),
Coelestin%s Tzr(1294),- Bonifad%.
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>l::XXII(1334),- enBene(
d1
3t1u4n),
-IJ(4J
%c
XI
1342). Tegenoveronderscheidene

sen niet wilden ruimen,had men alstoen drie
opperhoofden derKerk.Men noodzaakteeven-

van deze Pausen stonden tegen-pausen,die welte Constanz (Kostnitz)deze drie Pausen
door den Keizer werden ondersteund. Tegen- om afstand te doen van hunne waardigheidj
overAleœanderIIIbjv.stond Fïcfpr111,
.de en stelde er het beginselvast,dateen coneerstedoorkoning Willem rJ>8idlië,detweede cilie boven den Pausstond.Nietteminmaakte
door keizer Fredyk bjgestaan.00k na den men zich wederom schuldig aan de fout,om
dood van VietorI1Ik00sdekeizerljkepartj M- tin%s V t0t Paus te kiezen vöôrdat de
Pasnhalis, Ccllfv.
: en Innocentiust0tteqen- gewenschte hervorming in de Kerk was t0t
pausen,maar Aleœander behield den Heillgen stand gebragt. Deze Kerkvorst stichtte verdeeldheid in de vergadering,trad ermet afStoel.

Het zesde tjdperk loopt van de verplaat- zonderljke personen in onderhandeling,was
sing vanden Pauseljken zetelnaarAvignon niet gezind t0ttoegevendheid,beloofdeslechts
t0taan deHervorming(1305- 1517)4zjnken- voorwaardeljk en verlamdedaardoor zoozeer

merk is een diep verval van het Pausdom. de werkzaamheid van het concilie,dat het
Clemens F had doorondersteuningvanFrank- allen invloed ter verbetering verloor. Tegen% JF benoemde het concilie te
rijk zjne waardigheid verkregen,zoodathj over Eugenéu.

en zjne opvolgersbukken moesten voorden Basel(1431)Felo V t0tPaus,maardevrees

Franschen invloed,die hen bezigde t0twerk- voor herhaling van het schisma, voor den
tuigen tegen hetDuitscheRjk.Daarenboven Hussieten-oorlog en voor de algemeene bewe-

vernederde zich het Pauseljk bestuur door ging op maatschappeljk gebied maakte de
zjneverregaande geldzucht.NadathetRome vergadering beklemd,zoodathetaan desluwverlaten had,gingen de hulpmiddelen uithet heid der Romeinen gelukte, Frankrjk en
Patrimonium Petriverloren,en deweelderige Duitschland van het concilie teverwjderen.

H0fhouding te Avignon zochtin hare uitga- Met eerstgenoemden Staat werd de Pragmaven te voorzien doorte speculérenopdebeurs tieke Sanctie teBourges(1438)enmetlaatBtdergeloovigen.Degeesteljkeambtenenwar- genoemden het Concordaatvan Aschafenburg
digheden werden voorgeld verkwanseld,en (1418) gesloten.Daarenboven werd hetcononder allerlei nam en , zooals afaatvan zon- eilie te Basel in bedwang gehouden dooreene
den,bjdraget0teen 00rl0gtegendeTurken, Pauseljke synode te Ferrara, en het was
taxen, annaten, sgoliënj tienden, vacatiën weldra magteloos tegenover de Ultramonenz.,werden belastlngen opgelegd aan de ge- taansche Partj. Aldus leverden de groote
zaeentenaren. Nergens waren de zeden z00 condliën geenszinsdegewenschtehervorming,
verdorven alsaan hetPauseljk H0fte Avigintegendeelzj versterkten doorharebljknon. Die treurigetoestand werd tegeljk met bare magteloosheid de magtvan hetmisbruik.
degeld-afpersing n0gverergerd,toen bj den Reeds in de 15de eeuw bragten de Pausen
aanvang van hetPauseljk schismaeenedub- het zoover, dat de helft der inkomsten van
bele hofhouding het tw eevoud der kosten alle geesteljke goederen van W esteljkEuropa
vorderde. Dit schism a ontstond,toen na den in hunne schatkist vloeide. Tevens scheen
dood van GregoriunXI (1378)deverkiezing m en zich door vermeerderde verdrukking te
van Urbanns FT ongeveer door dezelfde car- willen wreken op de vrees,welke de beslisdinalen,die hem benoemd hadden,wederver- sende uitspraken der conciliën hadden ingenietigd werd, en men Clemens FJT tegenover boezemd. Inzonderheid de laatste zes Pausen
hem plaatste.Men achttede 7olarige zooge- van dit tjdperk legden er zich op toe,onz
naamde Babylonische ballingschap geëindigd aan de wereld te bewjzen,dataan eenPaus
doordien Urbantœ teRome bleef,terwjlCle- alles geoorloofd is,en onderhen brandmerkte
-el# naar Avignon terugkeerde. Daardoor zich Aleœander FT door verregaande dwingesplitste zich het land der W est-Europésche l
andj,doorbloedschandeenmoord.J%li%.
%JA
Christenen in 2 deelen, en 00k na den d00d een soldaat op den Heiligen Stoel,en Leo X ,
der beide Kerkvorsten was n0g aan Feene een eyicuri
stische telg derMedid,vernederhereeniging te denken,daar aanstonds ledere den zlch niet z00 diep, maar hun karakter
partj dercardinalenhaargezag doordekeuze strookte weinig met dat van een Kerkeljk
ndhaven. Gedu- opperhoofd. De Pausen van hetzesde tjdvan een oyvolgerzochtWteeshtaer
sche kerk geen perkzjn:Cle
rende 40 Jaren had de
mensV1(135Q),- lnnoeentL%sF2
algemeen erkend opperhoofd,en gedurendeal (1362),- Urbanu F (1370),- GregriusX1

dien tjd slingerde iederPauszjnebanblik- (1358),- Urbanu VI(1379),- BonifaA z
sems tegen zjn mededinger.Inmiddelskwa- IX (1404)j- Innoeentius FJJ (1406)jmen deStaten,vooralFrankrjk,t0tgrootere Aleœander F (1410),- GregoriwnXII(1415),
zelfstandigheid,en breidde hetgezag der we- - Johannes XXII (1415), - MartLn%n F
tenschappen zichuit.Ternaauwernoodkonden
de Pausen hunne waardigheid handhavenjalgemeen verlangde men naar rhervorming der
Kerk in hethoofd en in de leden'',en op het

voetspoor van de universiteit te Parjsverwachtte men slechts redding van hetbjeen-

roepen van een algemeen concilie. In 1409
echter verkoos men te Pisa Aleœander V t0t
Paus, en daar de beide anderen hunne plaat-

(1431), - Eugenius IV (1447),- Felo F
(1458), - Pius 11 (1464),- Paulns 11
(1471),- Beœtun IV (1484),- Innocentl%n
VI1I (1492), - Aleœander VI (1502), Pius III (1503),- Jnléus11(1513),- en
Leo X (1521).DereeksderPausen te20-:
gedurende hetschisma isdeze: Urbanua TV ,
Boni
fadwsIX,- Innocenti- FTJ,- en
(1449),- Nieolaus V (1455),- Calot%sII1
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* egori%n XJJ, - en die der Pausen in
Avignon:Ol- -d TII,- enW-fdïcfl:XI11.
Te Pisa werden in 1409 Gregorius XII en
Benidotus XI1I afgezet en Aleœander t0t
Paus benoemd, welke laatste eerst door
Jokannes XXIII en toen door M artLnu F
Nverd opgevolgd.
Ilet zevende tjdperk looptvan de Hervorming t0t aan keizerJosepl
t1I.(1517- 1782).
De afvalligheid der Germaansche volken in
de dagen der Hervorming deed hetPausdom
t0top zjnegrondslagentrillen.Erontstonden
Protestantsche Alogendheden, die den Paus
niet alq kerkeljk gezaghebber erkenden.Er
moest dus strjd Tvorden gevoerd t0tbeveiliging van '
t geen behouden en t0therovering
van 'tgeen verloren was.T0tde hiertoestrekkende maatregelen behoort het Concilie van
Trente! dat de R. Katholieke leerbegrippen

metJulstheid bepaalde en met een bolwerk

van banvloeken omringde,- voorts de her-

ziening derlituryische en canoniekegeschriften, de vaststelllng van een Index librorum
prohibitorum en de stichting van de Orde der

Jezuïeten.Het ideaal van Pauseljkemagt,
te voren gekoesterd door Gregorins VI en

Innoeentiws TJJ,had men stilzwjgend laten

varen. Gedurig lag de Moederkerk methare

zonen overhoop,waarbj toegeven endoorde
vingeren zien de eenige uitweg bleek. Bj
den strjd met Lodea#k X1V over de vrj-
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heden.W ereldljkeMogendheden hadden 4en

Paus t0t dien stap gedwongen,en men k0n
du ruit leeren, dat door de Hervorming 00k
de R. Katholieke Staten t0t de bewuBtheid
waren gekomen van hunne zelfstandigheid,

van hunne politieke vrjheid en van hunne
souvereiniteit?zoodatzjzichnietlangervoor

de aanmatiglng der geesteljkheid wilden
buigen. Eerst de readle tegen de Fransche
Revolutie brayt die beweging t0t stilstand.
Het behoorde lntusschen t0t de teekenen de:

tjds,dat de Vrede van Munster,de grondslag vanhetmodernestaatsleven,alleen,maar
tevens vruchteloos,doo1-den Pausverworpen
werd,- datzich sedertKavelFgeen Duitseh
Keizer door den Pauslietkroonen,- en dat
de nationale kerkbesturen,vooralin Frank-

rjk,weder naar zelfstandigheid verlangden.
De Pausen van het zevende tjdperk zjn:
Hadrianns FJ (1523),- Clemens FfT(1534),
Panlus1II(1549),- J%li%.
%1I1(1555).Mareellus11 (1555),- Paul%s1V (1559),PiusIV (1565),- Pius V (1572),- Gr..ç
orïl.
s XIII (1585),- Sbzfld V (1590),UrbannsVII(1590)''.- Greuqori%sXJF (1591)j
InnoeentLu IX (1591),- Clemens VIII
(1605),- LeoX1(1605)'9
,- PaulusF (1621)9
Gregori'
us X V (1623),- Urbangœ VIII
(1644)'',- InnoeentiusX (1655),- Aleœandr
V11 (1667),- ClemensIX (1669),- Cl-6M
X (1676),- InnoeentinsXJ(1689),- Aleœan#e VII1(1691),- InnoeentiusIX (1700),-

heden der Gallicaansche Kerk werd, met
allen eerbied voor het geloof,aan den Hei- Cl
emensXJ(1;21),- lnnoeentiusIII(1724),ligen Stoel de gehoorzaamheid opgezegd, Be
nedidu X1II(1730),- ClemensX1I(1740),
-

welke hj juist als eerste geloofsartikelbeBenedotnsXIV (1758),- Clemens XIII
schouwde.Tevensmoetmen nietvoorbjzien, (1769,- en ClemensXIV (1774).
dat de Pausen na de Hervorming hun gezag
Hetachtstetjdperkeindeljklooptvankeizer
meer op een godsdienstigen dan op een staat- Josepk 11t0toponzedagen.Daarinregeerden:
kundigen grondslag zochten te vestigen en Pins VI (1799),- Piw.
gVII (1823),- Leo
nu en dan met goed gevolg a1sscheidsregters X1I (1829),- Piws V111 (1831),- Gre
goin stutkundige verwikkelingen optraden. rfl:X VI (1846), en P*.
%IX (1878),welke
Hpnne positie was trouwens hoogst merk- laatste is opgevolgd door Leo XIIL
Geweldige stormen teisterden en bedreigden
waardig, daar de plannen van Oostenrjk,
Frankrjk en Spanle zich Juist naar Itali:' schieraanhoudend in dittjdperk denHeiligen

uitstrekten,w eshalve iedervan deze M ogend- Stoel.Zj ontstonden op hetgebied der Kerk
heden naar de gunst trachtte van den Paus. eenigetientallenjarenvroegerdanop datvan
Voorts openbaarde zich ook de hoogere ont- den Staat.Niet alleenwerdendeleerstellingen
wikkeling des geestes bj de Italianen op der R. Katholieke Kerk door de Engelsche

het gebied derdiplomatie,zoolang Frankrjk en Fransche wjsgeeren aangetast,maarook
n0g niet,geljk later onder Lodewl
jk XIV, hetgezag van den Paus,- ditlaatstevooral
den eersten rang bekleedde onder de Mogend-

heden van Europa.Bj diegunstige omstandigheden konden het schaamtelooze nepotismus van vele Pausen en degeldeljke ongelegenheid van het Pauseljk Bewind,zoodat

onderInnoeentinsX.zelfsde çraanhandeleen
Pauseljk monopolie werd,nlet veel nadeel
aanbrengen aan den Heiligen Stoel. Alleen
Rome en de Kerkeljke Staat ondervonden
de verkeerdheid van zulk een beheer. De
landbouw kwam in verval, de bandieten
maakten de wegen onveilig t0taan de poorten van Rome t0e en een hongersnood,die

telkenJareterugkeerde,rukteduizendenweg.
Het Pausdom bleef echter in stand.De opheKng van de orde der Jezuïeten,waaraan

doordeonderzoekinqenvan lutinnsFreùpli-

(Hontheim),door wlen een aristocratisch be-

stuur de nationale K erken,metprimaten aan
het hoofd,aanbevolen werd.Zulkevoorgtellen
werden in de R.Katholieke Kerk metbelang-

stelling vernomen; de vier aartsbisschoppen
van Duitschland kwamen teBad Emsbjeen

(1786),om in spjtvan den Pauseljken NuntiusteMiinchen deonafhankeljkheid vanhet
bisschoppeljk gezag vast te stellen.Keizer
Josehlt 11 ging n0g verder,doordien hj de
ontwlkkeling wilde bevorderen van een verlichten en van Rome onafhankeljken priesterstand.T0tdateindeverboodhjdebekendm'
aking van alle Pauseljke verordeningen,
welke niet vooraf door hem warrn goedge-

hetPausdom onbedenkeljk veelverschuldigd keurd, vernietigde den band,die lnlandsehe
was) veroorzaakte echter nieuwe ongelegen- monnikenorden met buitenlandsche overhe4en
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verbonë,hieftalrjke klooBtersop en bezigde ningen voorzien moesten worden vanhetrexede inkomsten van vele geesteljke goederen quatur' der regéring,terwjl de kerkeljke
tothetstiehten van scholen.Hetscheen,dat regtspraak afgeschaftenhetburgerljkhuweljk

de Fransche Omwenteling een einde maakte ingevoerd w erd,waarnam en ervele kloosters
aan het priestersehap en de hiërarchie,aan ophief. Alle protesten.breven en banvloeken
de Kerk en het Christendom , daar 00k het bleven er zonder gevolg.N0g gevoeliger slag
wereldljk gezag van den Paus vernietigd ondervond het Pausdom, toen keizer Napowerd,toen de Franschelegersin Italiëvielen leon II1 de wereldljke magt van den Paus
en Rome in eeneRepubliek veranderden.Na- alseenezaakvanwereldljkenaardbeschouwde
yplepl I echter zag in eene herstelling der en dus niet belette, dat Trïcfpr Emanwël in

Kerk een steun vonr zjn gezag en knnopte 1860hetgrootstegedeeltevandenKerkeljken
onderhandelingen aan met Pi%8 VII. In het Staat toevoegde aan het koningrjk Italië.
Concordaat van 1801 isechtergeene schaduw Aan het verlangen der ltalianen! om Rome
tevinden vandevoormaligePauseljkemagt, als hoofdstad des rjks te bezltten, bood
en dekrooning van den KeizerdoordenPaus, Frankrjk weêrstand t0t aan den Franschte Parjsin 1804,wasgeheelietsandersdan Duitschen Oorlog.In September 1870trokken
de voormalige kk-ooning der Keizers,daar de de ltaliaansche troepen binnen Rome,nadat
Paus er verscheen alsvazal van den pas g0- kort te voren het Vaticaansche Concilie de
stichten troon.De staatkundige wetgeving ill theorie van den Paus doûr het aannemen der

Frankrjk was in doorgaanden strjd metde
leer der Kerk,vooralmet betrekking t0thet
huweljk en deechtscheiding,terwjlo0k de
wereldljkemagtvan den Kerkvorstnietveel
te beteekenen had.Hj verloor ze in 1809,
tegeltjk metzjnevrjheid,toen hj weigerde
de bedoelingen van den Keizer omtrent 00stenrjk en Engeland in de hand tewerken.
Tevergeefsslingerde hj Napoleon den banvloek naar hethoofd.- Deherstellingdersouvereiniteitvan hetPausdom waseenepolitieke
daad van het Congrès te W eenen, waartoe
vooral Rusland1Engeland en Pruissen medewerkten.VandatoogenblikafpoogdePin,
nVII

onfeilbaarheid gekroond had.Na dien tjd is
de Paus enkelhet geesteljk hoofd der R.
Katholieke Kerk. Terwjl Pi%s IX zich
krachtig verzette tegen de moderne wereldbeschouwing en den banvloek uitsprak over
de hedendaagsche verlichting en over het
streven der wetenschap naarzelfstandigheid,

schjnt zjn opvolger met meer gematigde
denkbeelden bezield te wezen, zooals naar
veler meening bljktuit de reeds door hem
gevoerde onderhandelingen met de Keizers
van Duitschland en van Rusland; daarvan

zjn echtern0g geenebelangrjke uitkomsten
aan tewjzen.
de verlorene regten en voorregten teherkrj- Omtrent het kiezen van den Paus vermelgen.Hj herstelde de Orde derJezuïeten (7 den wj hetvolgende:In deeerste3 eeuwen

Au
p stus 1814),sloot concordaten metver- werd de Paus,evenals iederanderebisschopj
sehlllende Mogendheden,voerde de Inquisitie

gekozen door de geesteljkheid en het volk.
in te Rome,gafaan den Index zjnvoormalig Toen echter de K eizers hetChristendom hadgezag en verbood aan de geloovigen de toe- den omhelsd,verlangden zj invloed teoef
bnen
treding t0tdeOrdedervrjmetselaren;destjl op die keuze. Odoacer bepaalde in 483,dat
derbullen,breven en herderljkebrievenken- alleen zoodanig persoon, die den Koning
merkte zjn streven naareenebevestigingder aangenaam was, daarvoor in aanmerking
hiërarchie.LeoX en Pi%8 VII1volgden zjn kon komen, en Theodorik de Oo:f-G/fA bevoetspoor,maar zj misten deschranderheid noemde Fellœ IV. Na de vernietiging der
van hun voorgangerenbragtendenKerkeljken Gothische heerschappj hadden de Keizers te
Staat in een toestand van politieke Bpanning. Constantinopelen op hun last de exarchen te
Gregoriss X V1 miskende de eischen van zjn Ravenna hetregt om de keuze van den Paus
tjd en verwekte door zjn hardvochtig en te bekrachtigen, en zj vorderden daarvoor

middeneeuwsch stelsel,waarbjhj 0ydenbj- eene zekere s0m gelds, 't geen echter door
stand van Metternieh rekende,gedurlgnieuwe Constantj;n F werdafgeschaft.Inmiddelsbe-

o
nlusten.Beter was zjnehoudiny tegenover paalde men op de conciliën te Rome in 606
het buitenland.In de bulrsollimtudo eccleen 769 een en ander omtrentde verkiezing

siarum (31 Augustus 1831)''verklaarde hj, van een Paus. In de 9deen lode eeuw was
dathj,methet00gophetwelzjnderChris- die verkiezing in handen van ltaliaansche
tenen,elke bestaande regéring zou erkennen, aristocraten, doch Otto I stelde vast,datde
zonder over de regtmatigheid van datbestaan wjdingvan den Pausalleen integenwoordigte beslissen.Zjn opvolger Piws IX scheen heid en mettoestemmingvandenKeizerljken
aanvankeljk een voorstandervan hervormin- gezant k0n plaats grjpen,zoodat van toen
gen te wezen,zoodat nooit een pas gekozen
Paus metz00 uitbundige geestdritl isbegroet.
W eldra echter deden zic.h eischen hooren,
waaraan de plaatsbekleeder van Cltristus niet
k0n voldoen, zoodat in 1848 te Rome eene
republiek ontstond,welke in 1849 door hare

a
fde Duitsche Keizersqeruimen tjdeenmin
ofmeer regtstreekschen lnvloed hadden op de

verm oord. Daarentegen verdw een het gezag
van den Paus in Sardinië,waar sedert 1848

Keizers gekozen, m aar de gekozene vroeg
diens bekrachtiging vöördewpdi
- ng.Hetderde

keuze van een Paus,totdatNieolaas11 daar-

aan een einde maakte. Zjn opvolger Aleœander 11 werd reeds zonder toestem ming van

het Keizerljk Hofgekozen en gewjd.Ook
Fransche zusterop eene bloedige wtize werd Gregorius TV J werd zonder m edew eten des
volgensde constitutieallePauseljkeverorde- Lateraan-concilie (1179) droeg de keuze op
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aan de cardinalen, en het concilie te Lyon

a1sgeneesheer.W eldra werd hd erbuitenge(1274) aan hetn0g steedsbestaandeeonelane w00n en 3 Jaren latergewoon hoogleerMr,
verwierfgrooten roem doorzjne ontleedkun(zie aldaar).
Pausanias.Onder dezen naam vermelden

dige lessen, en overleed den lsten Augustus

wj:

1617.Van zjne geschriften vermelden wj:

zantium.Hieronderhandeldehj op eene verraderljke wjze metXerœe.
n,om methulpvan
dezen dealleenheerschappj overgeheelGriekenland te verkrjgen.Hj werd nu doorde

en was op z6-jarigen leeftjdreedsraadpensionaris van zjne geboortestad.Bj degodsdiensttwisten k00s hj de zjde derContra-

Pausanos, een Spaxtaan uit het Vorsten- XPrimitiae anatomlcae,de corporis hum ani0shuis derAgiden en een zoon van Cleombrotns. sibus (1615;2de druk 1630)'',- rsuccentaNa het overljden van dezen (480 vôörChr.) rius anatomicus, continens commentaria in
voerde hj hetbewind in Sparta a1s voogd Hippocratem decapitisvulneribus(1606)'',van den minderlarigen Pléstarchns,den zoon DA.VesaliiEpitomeanatomicaetc.(1616)',van Le6nidas.In 479 bekleeddehjhetopper- DTractatusde peste(1636)'',- en pobservabevelove'de verbondeneGrieken in denroem- tionesanatomicae(1837).,.
zl,ridder,heerraned- dfdd:,
rjken slag bj Plaetaea, waar hj aan de Adriaan Tcff'?
Perzen eene geweldige nederlaag toebragt. Hoogerswolde enz., een vollen neet'van den
Daarna was hj t0t 476 bevelhebber der voorgaande en raadspensionaris van Holland.
Grieksche vlooten veroverde Cyprus en By- HP
** Nverd geboren den lsten November 1585

Remonstranten en werd dientengevolge in
Bondgenooten van het opperbevel ontzet en 1619 benoemd t0t curator derLeidschehoogevan hoogverraad beschuldigd, maar in 474 school. In die betrekking werkte hj mede
g en Barlae- alB
vrjgesproken.In 470 keerde hj naarByzan- t0t het ontslag van Vossiu.
tium terug, nestelde zich aldaarmet Thraci- regent en onder-regentvanhetStaten-collégie.
sche soldaten en opende op nieuw onderhan- Voorts werd hj wegens zjne diplomatieke
delingen met de Perzen,maar werd door de bekwaamheden afgevaardigd naarFrankrjk,
Atheners verjaagd en door de Ephoren nog- Engeland,Denemarken,eenige Duitsche H0maals teruggeroepen.In den beginne slaagde ven en de Hanse-steden. Nadathj alspensihj erin,de Ephoren om den tuin teleiden, onarisvan Amsterdam waswerkz'aam geweest,
totdat een slaaf, belast methet overbrengen werd hj rekenmeester van Holland,en in
van een brief aan den Perzischen landvoogd 1631raadpensionarisvan Holland.Hoewelhj
Artabazu ,dienterhandsteldeaan deEphoren. nu zjne geboorteplaats moest verlaten,beDoor list ontlokte men hem voorts de beken- hield hj er voor zich zelven en voorzjne
tenis zjner schuld en men besloothem in kinderen het burgerregt. In 1634 werd hj
hechtenis te nemen. Hj zocht echter eene door de Staten naarLodewl
jkXIV gezonden,
schuilplaats in het heiligdom van Athene 0:adezen t0teenevredebreuk zaetSpanle te

(Minerva),werd eringemetseld,en stierfden bewegen.Hj bleefdaarnaalsbuitengewoon
hongerdood.
gezantaan hetH0fvanFrankrjk,enschoon
Pauanian,een Grieksch geschied- en aard-

hj zjneteruqroepingverlangde,slaagdenzjne

rjkskundige, geboren in Lydië in hetJaar vjanden er ln: om die te vertragen. Zelfs
120 na Chr.Hj waseen leerlingvanHeroden Frederék A'
ds#elà verklaarde,datzjn vertoef
dffscl:, deed eene reis door Griekenland, aldaar noodig was.Omdat hj hetdoelvan
Italië en een groot gedeelte van Azie en zjne tegenstanders doorzag,om hem van het
Afrika en beschreef in zjn speriegesis''in ambt van pensionaris teberooven,legde hj
10 boeken de godsdienstige gebouwen en uiteigenbewegingdiebetrekkingneder(1636).
kunstgewrochten van bjnageheelGriekenland, Datontslag werd aange omen en hj ontving
met het o0g op de aardrjkskundige gesteld- zjne terugroeping. Hj bekleedde voorts den
heid en de geschiedenis,de sagen en de na- aanzienljken postvan raad-en rekenmeester
tuurljke historie.Ditboek,schoon voorrei- van de domeinen dergrafeljkheid enhad gezigers geschreven, heeft0ok thans n0g eene woonljk zi
tting in de vergaderingderAlgehooge waarde voor de kennis der kunstge- meene Staten. In 1646 werd hj gemagtlgd
schiedenis en der oudheden van Griekenland. t0t den Munsterschen Vredehandel,dien hj
Zjnstjliswjdloopigennietzeernaauwkeurig. in strjd metden wensch der Franschen aanTot de beste uitgaven van dat reisverhaal merkeljk bespoedigde.In 1649 werdhjnaar

behoort die van Sehnbart en W alz (1838, Engeland gezonden om , z00 mogeljk, den
d00d van KarelI te voorkomen,doch tever1839,3 dln).
Pausilipus, zie Posili
ppo.
geefs.Toen Catsin 1651zjn ontslagnam a1s
Pauw is de naam van een aanzienljk raadpensionaris,werd Panw opnieuw tot die
Amsterdamsch geslacht. Van de leden ver- betrekking gekozen;hj maakteechtereenige
melden wj:
voorwaarden,waaruitbleek,dathj hetJaar
Petr'
as.
PJSICZ)
,eenverdiensteljkNederlandsch 1618 - dat der teregtstelling van Oldenbarregtsgeleerde,geboren te Amsterdam in 1564. nereldt - niet vergeten was. In 1652 wer;

Hj ontving zjne opleiding teAmersfoorten
werd vervolpens teLeiden a1sstudentingeschreven,relsdenaarFrankrjk en Denemarken en werd lector in de ontleedkunde te
Rostock in Mecklenburg.Daarna begaf hj
zich naar Italië en vestigde zich te Leiden

hj naarEngeland afgevaardigd om de vredebreuk te verhoeden,doch de ongunstige uitslag wekte zoozeer de woede van het volk,

dat het zjn huis te 'sGravenhage en zjn

kasteel te Heemstede met plundering bedreigde. De Staten van Holland namen hem
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openljk in bescherming doorhem van allen
blum tezuiveren,doeh hjoverleeddenQlsten
Februarj 1653.
Pauwels. Onder dezen naam vermelden
&7j:
Jan atlfops lïransT@lx):Id,eenzuid-Nederlandsch dichteren prozaschrjver,geborenden
loden October 1747.Hj was algemeen bekend onder den naam van de'aFef Pawwels
en onderseheiddezich voortsdoûrzjneeigenaardige kleeding, dezelfdewelketjdenshet
Oostenrjksch beheerin zwang was.In 1819
vierdehj hethalveeeuwfeestvan zjnewerk-

zaamheid als dichter,en overleed ongehuwd
in den nachtvan den 7denop den 8stenMaart
1823. Van zjjj: gedichten vermelden wj:
Jubelgalm op het H.Sacramentvan Mirakel

(1770)9'
,- ptzofreden aan de H.MaagdMaria
toegeëigent (1775)'', - rDe mensch,ofhet
zedeljke schepsel (1783)'',- pHetherbloei-

Jende Nederland enz.(1791)'',- en ,Dedrie
vreeseltjkste geesels Van het menschdom :
oorlog,pesten duere tjd (1801)'' - en van
zjneprozawerken:pDeverkeerdewereldenz.
(1769)''j- nDe noodzakeljke welgeregeldheid dertongeenz.(1774)'',- pBeschrjving
der stad Antwerpen (
.1
780)'',- oBeschrjvinge
van de vermaerde riviere de Schelde enz.
(1185)''.- oKortbondige beschrtjvinge van
het kasteel van Antwerpen enz.(1797)'',-

waartoede NavigliûdiP0 (van deOlonabj
Milaan naar de Ticino bjPavia,terlengte
van 33 Ned.mjl)?deNavigliodiBereguardo

en de Navigliacelo behooren. Men heeft er
omstreeks 6000 bunders moerasland, welke
men echter poogtdroog te leggen.Debelang-

rjkste voprtbrengselen van ditlandbouwend
geweet ztjn:tarwe en andere granenjpealvruchten en groenten, wjn, kastanles,ooft
en koolzaad, - alsmede in het arrondissement Bobbio:trnFelsen slakken.Van belang

zjner00kdezjde-en runderteelt,hetmaken
van kaas en boter,en onder de takken van

njverheid de zjde-en katoenspinnerj, het
maken van hoeden en hetwevën van wollen
en zjden stoFen.De provincie wordt doorBneden door den spoorweg van Milaan over
Pavia naar Voghera,en dezewordtbjlaatstgenoemde stad gekruisd doorde1jnTurjnAlessandria-piacenza, en bj de hoofdstd
der provincie door de ljn Alessandria- valenza- cremona- Mantua.Daarenboven vormt
Mortara hetvereenigingspunt,vanwaarspoorwegen naarMilMn,Novara)Vercelli,Casale
en Valenza uitgaan.

Deevenzoûgenoemdehoo
fdstadderprovinde

ligt in eene vrue,
htbare, hoofdzakeljk met
rjstbewassenevlakteopdenlinkeroevervan

de Ticino? welke van hier afbevaarbaar is.
over de rlvier strekteene door Galeazm Fï.
:en sDe bedorven zeden,oorzaak van deplae- cpzlfi in 1353 gebouwde brug zith uit,van
gen en rampen der achtiende en volgende boven gedekt en uit 7 ongeljke marmeren
bogen bestaande; zj is 216 Ned.ellang en
eeaw enz.(1819)''.
Frdinand Ttwfzlel,:,een Vlaamsch historie- 5 Ned.el breed, en haar dak rustop 100
schilder,geboren te Eckeren btjAntwerpen pilastersvangraniet;zjverbindtdestadmet
den 13denApril1830.Hjbezochtdeacadémie eene op een eiland in de Ticino gelegene
aldaar van 1842 tot 1850 en bragt in 1851 voorstad (B0rg0Ticinese).Daarenboven heeft
in 1865 eene spoorwegbxug overderivier
op detentoonstelling:montmoetinq van Bou- men
legd ter lengte van 762 Ned. el.De sta;
dewjn IvanConstantinopelmetzpnedochter ge
Johanna''.In 1857 ontvinghjdegoudenme- bezit breede, regelmatig aangelegde stratenj
daille, - in 1861 de Leopoldsorde,en werd fraaje pleinen,eene vervallene citadélengein 1862 professor aan de schoolvoor Schoone deelteljk bewaard geblevenwallenenmurenj
ie methunne 12 oude torens haar een schilKunsten teW eimar.Daarnatoefde hj gerui- d
men tjdte Antwerpen,totdathjin 1876t0t derachtig voorkomen geven.De voornaamste

professorteDresden benoemdwerd.Vanzjne
stukken noemen wj.
:oDegodsdienstoefening
der Trappisten'',- rcoriolanus, doorde tranen zjnerMoederbewogen''- sDebora op

pleinen zjner:dePiazzaGrandemetbogengangeneneenouderwetschraadhuisjdePiazza

d'ltaliavöörhetuniversiteitsqebouw methet
m armeren standbeeld der Italla,en de ruime

den rejterstoel''- sHet wt
mder derheilige Piazza diCastello.Van de straten vermelden
Eugenla''- envooral:zDe wedqw van Jacob wj:den Corso Vittnrio Emmanuelemetvele
van Artevelde''
) XDe door Alva verbanne- paleizen vanadelljkegeslachten,endenCorso
nen'' - en oTerugkeer der door Alva ver- Cavour.Van de merkwaardige kerkgebouwen
bannenen.''Bekend zjn o0k zjn fresco'sop noemen wj:den dom ,een grootsch,maar
n0g onvoltooid gebouw ,met fraaje schildeden Wlrtburg.
Pavla,eene ItaliaanscheprovindeinL0m- rjen, talrjke reliquieënteen sierljk altaar
an doorschjnend marmer in de krypt.het
bardje,grenstinhetnoordenaanMilaan inhet v
praalgrafvan den in 525 op bevelvan Tkeoopsten aan Piacenza,inhetzuidenaanGenua,
in het zuidwesten'aan Aleysandria en in het #eik teregtgestelden Boëtius en bovenal dat

westenaanNovarayenteltop603/4* o geogr. van den Heiligen A<gwstinws (Arca di San
zele
mjlbjna450000 lnwcners(1871).Hetland, Agostino),- en de Kerk van SanXïc/

in 4 arrondissementen verdeeld,is,met uit- M agyione uit de lode eeuw jmetgrillig beeldzondering van het zuideljk gedeelte, vlak, houw werk aan den gevel, m et 3 portalen,
mild besproeid en zeervruchtbaar,zoodatmen meteen achthoekigen koepel,eenekrypt enz.
daaru p den naam geeftvan yTuin van Lom- In deze laatste werden de eexste Koningen

barzje''.DePometharezjrlvieren(deSesia,
Agogna, Terdoppio, Ticino, Olona?Stalora
en Trebbia)kronkelter doorheen.Daarenbo-

van lulië gekroond,weshalve ztjin den laatsten tjd t0t basiliea reale isverheven.Bezienswaardig zjn voortB de kerk van Santa

ven vindt men er onderscheidene kanalen, Maria delCarmine,in1373gesticht)- dievan
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San Francesco,- en vooral die van Santa oude Tidnum ,werdvervolgenseenRomeinsch
Maria incoronata, in 1492 naar het ontwerp municipium en daarna door de Hunnen vervan Bramante verrezen,een prachtige,acht- woest.In 490 na Chr.vielde stad in handen
hoekige koepel met fresco's en schilderjen, der Oost-Gothen, wier koning Theodorik er
en met de sarcophaag van hertog Hendrik 'thcz' een paleis bouwde en vestingwerkendeedver-

Brnnswi;k,aldaar overleden in 1584.T0tde rjzen.Toen kwam 0ok de aloude Keltiache
merkwaardigewereldljkegebouwenbehooren naam Pavia weder in zwang.Alboin,koning

er:het groote universiteitsjebûuw,in 1490 der Longobarden, veroverde haar in 572 na
door M dovoo d/przg gestlcht, waaraan in eene langdurige belegering;na dien tjd was
1845 eene prachtige aula istoegevoegd,- het
Castello, thans eene kazerne, maar weleer
het paleis der Viseonti, met opene bogengaugen en 2 torens,- hetconvictvanBorromeo,
door Tibaldi gebouwd, met een prachtigen

zj de hoofdstad der Longobarden, en na
den va1van datrjk (774)werden erde K0ningen van Italië gekroond. Otto de Gropf:
deed erzich in951dejzerenkroonopzetten.
In 1004 werd zj dooreen geweldigen brand
gevel,- hetnieuw bisschoppeljkseminaritlm verwoest.Meermalen voerde zj oorlog met
met eene fraaje kapél,- drie schouwbur- Milaan,en kwam vervolgensonderhetbestuur
gen, - het paleis Malaspina,- en onder- van eigene heeren.In den aanvang de# 14de
scheidene andere paleizen. Pavia is de zetel eeuw streden er het Ghibelljnsch geslacht
van een prefect,van een bisschop,vanonderscheidene regtbanken enz.De stad verwierf
in de middeneeuwen hoogen roem door hare
universiteit.Men vermeldt, dat er reeds door
Karelde Groote eene schoolis gesticht,doch
deze werd eerst onder keizer KarelIV door
Galeagzo Fidcplfiin eene universiteitherscha-

Beeearia en het Guelfsch geslacht Languco
om het oppergezag. Het eerste verkreeg in

anatomisch en pathologisch muséum , een
kabinet vot)r hydrometrie en geodesie, een
muséum voor bouwkunst, een oudheid- en
penningkundig kabinet,een scheikundig labo-

gedem pt en door de sluiting der universiteit
achtervolgd werd. Op den zosten Maart herhaalde zich die opstand,zoodatdaagsdaarna

schen tuin en eene bibliotheek met 175000

terug, en den 5den November 1851 werd de

1
313 doorkeizerHendrék Fffdeheerschaypj
te Pavia en regeerde er onderdebeschermlng
der Viseontit0t 1356, toen het verdreven en
Pavia met Milaan vereenigd werd.Hier had

den 24stenFebruarj 1525 de veldslag plaats,
pen.Zj ontving voorts ten tjdevan M aria waarin koning I'
ransI van Frankrjk werd
TAer:.
SI (1770)vangraafI'
irmianeenenieuwe gevangen genomen.In 1527 maakten deFraninrigting.Zjomvateeneregtsgeleerde,genees- schellonder aanvoering van generaal Lautree
en heelkundige en eene wis-en natuurkundige zich meester van de stad,dieeindeljk aan
faculteit, een cursus voor artsenjkunde en Spanje en nadenSgaanschenSuccessie-oorlog
verloskunde, alsmede een aantalwetenschap- aan Oostenrjk vervlel.In 1848 ontstondener
peljke inrigtingen,zooals4 ziekenhuizen,3 reeds vroeg volksbew egingen en den 9den en
kabinetten voor anatomie en pathologie,een loden Februarj een opstand,diemetgeweld
de Oostenrjkers haar ontruimden, waarna
ratorium ,een muséum voor natuurljkehis- den 23stenMaartde Sardinische vrjwilligers
torie, een natuurkundig kabinet,een botani- verschenen.In 1849 keerden deOostenrjkers
boekdeelen.Er waren in 1874- 1875 bj 51 universiteitheropend.Bj den Vredevan Vilhoogleeraren 619studenten,terwjlzjin1852 lafranca (1859)is eindeljk Pavia metgeheel
door 1800 en in 1860 dool* 1475 studenten Lombardje aan Sardinië afgestaan.
bezocht werd. TOt de universiteit behooren
Paxo,zie Paros.
00k de convieten (kosthuizen), waar behoef- Paxton (Sir Joseph),een Engelsch bouwtige studenten onderhoudenverplegingvinden. kundige, geboren den 3den Augustus 1803 te

Tot de inrigtingen van onderwjsbehooren er Miltbn-Bryant in Bedfordshire,herschieq in
voorts: een technisch-agronomisch institutlt, dienst van den hertog nan .llezpoozqsFzïre dlens
een lycéum ,
een
semi
ond
erwj
zernari
senum eene kweek- goederen te Chatswolth in een uitmunten;
schoolvoor
onderwtizeressenj qark en ontwierp voorde wereldtentoonsteleene ychoolvoorfraajekunsten en eeneschil- llng van 1850 het plan voor het Kristallen
derschool.Van de instellingen van w eldadig- Paleis,datlater naarSydenham verplaatsten
heid aldaar vermelden wj:een doofstommen- onder zjn bestuur gesteld is.'
W egens de uitinstituut, een w eeshuis, een vondelingshuis, uitvoeringvan ditvoortrefeljk gebouw werd
en onderscheidene hospitalen, waaronder dat hj doorde Koningin t0triddergeslagen.Gevan San Matteo met 700 bedden.De njver- durende den Krim-oorlog organiseerde hj een
heid iservanweinigbelang;harevoornaamste

korps werklieden V00r den aanleg Van een

takken zjn hetmaken vankaas,hetvervaar- spoorweg bj Sebastöpol. O0k werd jjP
.* litl
digen van orgels,hetgietenvan jzeren voor- van het Parlement, maar bleef t0t aan zjn
werpen,hetmaken van landbouwwerktuigen doûd (8 Junj 1865)in dienst van den hertog
en van marmeren sieraden, en het bereiden Van Devonsl
tire.Met Lindley schreefhj een
van huiden.Van meergewigtis er dehandel, 1
,po
8
6
8
c
k
y
t
b
o
t
anicaldidionary(184042dedruk,
vooralin voortbrengselen van den landbouw ,
)9, en hj redigeerdehetpHorticuralRedie er langs de spoor-en waterwegen worden gister''en ppaxton'sFlowerGarden (1851verzonden. De bevolking der stad bedraagt 1853,3 dln)''.
metdievan BorgoTicinesebjna30000zielen
Payen (Anselme),een verdiensteljk schei(1871),terwjl zich in hare nabjheid n0g kundige,gebprenteParjsden l7denJanuarj
rqim 4000 zielen bevinden. - Pavia, het

1795,studeerde aldaar:belastte zith in 1814
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met het bestuur van eene beetwortelsuikerfabriek en werd in 1836 hoogleeraar in de
industriéle scheikunde aan het Conservatoire
des arts etmétierste Parjs,alwaarhj den
13den Mei 1871 overleed. Van zjnewerken

vermelden wj: sTraité de la fabrication et
du raënage de8sucres(1830)''
,- rprécisde
chimieindustrielle(1849;6dedruk,1877)''
,Cours de chimieappliquée (1847)'',- rlues
maladiesdespommesde terre:desbetteraves,
des blés et des vignes (1853)''
,- rprécis
théorique et pratique des substances alimen,- en rrraite
'cûmhires(4dedruk, 1865)''
pletde la destillation (zde druk,1861)''.
Payer (Julius),eenvermaardOostenrjksch
noordpoolreiziger,geboren te Teplitzden lsten
September 1842, ontving zjneopleiding aan

door paus Sïzfld IV daartoe overgehaald en
vond steun bj den aartsbisschop van Pisa
Franeesco z
glldlfi en bj zjn 00m Jaoopo
Pazzi.onderscheidene aanslagen,om debeide
Medici bj e0n gastmaaluitden weg te ruimen, leden schipbreuk, zoodat men besloot
hen 0P den 26sten April1478 in de kerk bd
het tweede geluid der schel, w anneer de
priester de hostie neemt,door dolksteken om
te brengen. Gillix p deL A ediciwerd dan 00k

doorFraneeseodoodeljk getroFen,maar Lo-

re/zp slechts ligt gewond. Vrlchteloospoogde
nu Franceseohetvolk in opstand te brengen,
en 00k de aartsbisschop slaagde niet in het
bemagtigen van het stadhuis.Sommige zaâmgezYforenen 'ierden gedood, andere uit de
vensters geworpen, en de aartsbisschop z00de militaire académie te W iener-Neustadt en we1a1s lnraneesco opgeknoopt.Jaeopo nam de
trad in 1859 als oëcier in dienst.Gedurende vl
ugt naar de Ayennjnen,maar werd herzjnzve
hj
ich
rtoke
efnn
inenhea
tlsno
eo
er
nden Van Italië deed kend, in hechtenls genomen en aan de F10moedig beklimmer rentjnen uitgeleverd.00k Renato Tgzzi,die
der Alpentoppen,terwjl hj de uitkomsten geen deelgenomen had aan dezamenzweringj
zjner togten in deràlittheilungen''van Pe- w erd m et Jaeopo teregtgesteld.
fermann openbaar maakte.Jn 1869 nam hj Peaboddy,een Amerikaansch philanthroop,
deel aan de tweede Duitsche noordpoolexpe- geboren den 18denFebruarj 1795 teDanvers
ditie onder Koldewey en bragt den winterdoor (thans Peabody) in Massachusetts,bepaalde
op 70ON.B.In Maarten April1870 trok hj zich bj den handel,werd in 1815compagnon
op sledetogten noordwaarts tot 770.In 1871 en in 1823 chefvan een magazjn van manustevende hj met Weypreeh,tuitTromsö tus- facturen te Baltim ore en stichtte in 1837 eene
schen Spitsbergen en Nova Zembla door t0t bank te Londen.D oor overleg en jverkwam

op 79O N.B.en vond er de zee vrj van
js.Hïerop vertrouwend,rusttehj metWetzrdcAf de Oostenrjksche noordpool-expeditle
uit,die den 13den Junj 1872 metden pr
l'
e-

g
tt
ueirteiB
re
es
akheetnveaeanre
be
re
eh
do
tf
e'b
kt
eme
vr
ah
nav
7e
6n
03i
0y,ze
wa
at
r
tuig in hetdrjfjsbesloten en naarhetnoorden gesleept werd. Alle pogingen, in den
zomer van 1873 aangewend,om hetvaartuig

uit zjn jskerkerte verlossen,waren vruchteloos.In den herfst van datJaarnaderden
zj eeneonbekendebergstreek,200 zeemjlen

ten noorden van Nova Zembla,en de tweede
winter werd op 79051'N.B.en 59O0.L.van

Greenwich doorgebragt. In hetvoorlaar van
1874 ondernam Payer eene sledevaart en bereikte eene breedte van 82*5'.Hj moestden
zosten Mei met zjne manschap den p'
regeth0F''verlaten,en na een avontuurljken togt
in booten en sleden bereikte hj 96 dagen
daarna deopene zee.Hj voer langsde kust
van Nova Zembla en werdmetdezjnenden

hj in hetbezitvan eenaanzienljk vermogen,
hetwelk hj op eene edelmoedige wjze aanwendde t0t weldadige oogmerken,vooralt0t
bevordering van het onderwjs.Vöôr en na
schonk hj aan zjne geboorteplaats 270000
dollarsj aan de stad Baltimore 1/j millioen
dollars, t0t.stichting van scholen ln de Zuideljke Staten voor leerlingen van verschillende huidkleur 31
/: millioen dollars,ondersteunde de Grinnell-expeditie met eene apnmerkeljke s0m ,plaatsteaan hetYaleColle
'ge
en de Harvard University (ieder met 150000
dollars) leerstoelen voor oudheid- en natuurkundeen schoone kunsten,en besteedde21/:
millioen dollars tot het bouwen van modélarbeiderswoningen te Londen.Hj overleed te
Londen den 4den November 1869,en zjn
stofeljk overschot werd door Engelsche en
Amerikaansche oorlogsschepen naar Am erika
overgebragten in zjnegeboorteplaatsbjgezet.
Pecht (AugustFriedrich),een verdiensteljk genre- en historieschilder, geboren te

24sten Augustus door den Russischen gezag- Constanz den zden Odober 1814, was eerst
voerder ïeodor. TFàr/zlizl aan boûrd van het steenteekenaar,vervolgens portretschilder,en
schoonerschip pNikolal'' opgenomen, waar- legde zich daarna onder de leiding van Dela-

mede hj 9 dagen laterde Zweedsche haven rpc/
lete Parjsop descbilderkunsttoe.Nadat
Vardöe binnenliep.Het land,door dezeexpe- hj gertlimen tjd in Italiëhad gewoond,vesditie ontdekt,verkreeg den naam van Franz- tigde hj zich te Miinchen en leverdeerniet
Josephs-land.In hetnajaarvan 1874 keerde alleen tafereelen uit het leven van Göthe en
PayermetzjnemanschapoverHamburgterug Sehillee,maar o0k platen voor hunnewerken,
nMrW eenen,nam zjn ontslag uitde dienst alsmede voor die van Lessing en M akspere.
en vestigde zich te Frankfort aan de M ain. Daarna versierde hj eenezaalvan hetMaxiHj schreef: rDie österreichisch-ungarische m ilianeum te M iinchen met 12 portretten van
veldheeren en staatsmannen,- voortsdezaal
Nordpolrxpedition 1872- 1874 (1876)''.
Pazzl isdenaam van een aanzienljk ge- van het Concilie te Constanz meteene reeks
slacht te Florence, datw egens eene zam en- Van fresco's, w aarm ede hj zich thans n0g
zwering tegen de M edid nagenoeg geheelte bezig houdt.Htjschreef:rSiidfriiehte.Skizzen
gronde ging. Francesco Jkzzi werd in 1478 eines Malers (1854j2 dlnl''en deed in 1877
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het eerste deel in het licht verschjnen van
instler den 19 Jahrhunderts''.
Deutsche Ki
Pectine-ligcham en zjn stikstofvrje
zelfstandigheden , welke in het plantenrjk
vooralin vleezige vruchten en wortelsworden

aangetroâbn.Zp sclljnen te ontstaan uitde
in water enalkoholonoplosbarepeetose,welke
zich in onrjpe vruchten bevindten doorde
daarbj voorhandene en als gist werkende
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alleen in den liaszandsteen en leisteen,maar
o0k in de oölietvorming.
Peculium is in hetRomeinscheregthet
kapitaal?dat aan een persoon,die indemagt
van een ander is (z00n of'slaaf) door den

magthebber(vaderofmeester)gegevenwordt,
om het afzonderljk en gescheiden van het
vermogen van den vaderofmeester te bezitten, te beheeren en er eene bepaalde soort

peotase, alsmede door koken met water en van njverheid medeuitteoefenen.Hetkomt
door verdunde zuren in de overige pectine- we1in de handen van den zoonofslaaf,maar

ligchamen wordtomgezet.Dezezjnkleurloos,
niet vatbaar voor kristallisatie,in water gedeelteljk oplosbaar en gedeelteljk onoplosbaar,envormen metwatereenegelei,terwjl
zjnooitinsuikerveranderen.Peetine(C4H:O4)
vindtmen in rjpevruchten en vleezige wortels; zj is zonder kleur,reuk Ofsmaak en
vormtmetwatereenesljmigeen bjaanwezigheid van eiwiteene gelei-achtigeoplossing,
waaruit zj door alkoholen lood-azjn wordt
neêrgeslagen.Met salpeterzullrvormtzj suikerzuur,daarna sljmzuuren bj lang koken
metwatergaatzj overinpœrapeetine,welke
men desgeljks in rjpevruchten aantreft,en
bj behandeling metverdundezuren in metazecfiwe, in overrjpe vruchten voorhanden.

bljftheteigendom van den vaderofmeesterj
doch hetkan hun bj emancipatieofvrjlating

worden geschonken.De geëmandpeerdezoon,
die het peculium ontvangen heeft,moethet

bj heterven dervaderljkenalatenschap met
zjne broeders en zusters verrekenen.Later
istoegestaan,dathi
Jhetbi
jverbeurdverklaring van hetvaderlijkegoed maghouden.BtJ
hethandeldri
lven van een zoon ofslaafwa8
de vader of meesterverbonden voor hetbedrag van het toegestaan peculium.Voorts be-

paalde men,dat een meerderjarige zoon,in

kri
jgsdienstgetreden,hetonbeyerkteiqendom
zou verkrjgell van 'tgeen hj daann verwierf, en men gaf daaraan den naam van
peeuliumccdfresd:oflegergeld.W jdersontstond
Door de werking van alkaliën op pedineont- ten tjdevan Dioelet
ianwsdebepalinq,datal
shat pedosinezn'
ur en daarna pectinezgt
%t
r.Dit wat een zoon in burgerljke bedienlngen of
lnxtste vormt eene kleurlooze massa,welke

Hof-ambten won desgeljkszjn eigendom z0u
sfrezlq:e werd
ill koud water naauweljks,in warm water w ezen, hetwelk peewliwm glc.sicl.
moejeljk,in alkoholinhetgeheelniet,maar genaamd.Een zoon k0n t0t het bedrag daarin oplossingen van neutrale zouten zeer ge- van schulden maken en er bj uitersten wil
makkeljk oplost.Zj reageerten smaaktzuur over beschikken.
en vormt met alkaliën oplosbareen somtjds Pedaal (Het) is bj orgels het klavier,
onoplosbare geleiachtige zouten.Bj aanhou- dat m et de voeten bespeeld wordt. Hetcordend koken met water veranderthet pedine- respondeert met de pjpe
d,
ewa
lMg8
tr
e
ennh,eedtierrj;
nnee
zuur in sterk zuur reagérend parapectinezuur, bastoonen voortbrengen

en bj het koken metalkaliën levert zj me- hetafzonderljke pjpen doetspreken,enaanfcwdc/lezllr, het laatste vervormingsproduct peAlp.t7ezl wanneer het slechts dient om meer
van pectose, dat in overrjpevruchten v0or- stemmen voort te brengen,dan met de vin-

komtjamorph is,in watergemakkeljkoplost,
maar bj verwarming metsterkeorganischeot'
m inerale zuren in een ander zuur en pectinesuiker (pedinose) ontbonden wordt. Volgens
deJongsteonderzoekingen is metapectineztlur
identisch met Arabische g0m en bevindt het
zich in suikerwortels bjkans altjd in eene

gersmogeljk is. Bj defortepianodienen de

pedalen om dentoonteversterkenoftedempen.

Pedant, vermoedeljk afkomstig van het
Italiaansche woordpedante(hofmeester),noemt

men in hetalgemeen dengene,dieinhouding,

gang, gebaren en taal aan zjn persoon en
zjne gevoelens een overdreven gewigt wil
onoplosbare gedaante, maar in bedorven bjzetten$evenals een hofmeester, die de beknollen in eene oplosbare. D e onoplosbare wegingçn en manieren naâapt van zjn heer.
suikerw ortelgom w ordt door de werking van
Pedel,in het middeneeuwsch Latjnpe-

alkalische vloeistofen oplosbaar. Sappen en A JJI: of bedellgœ van het oud-Germaansche
suikeroplossingeil,waarin die gom in aanmer- woord pital (dienaar),noemde men te voren
keljkehoeveelheidaanwezigis,bemoejeljken een gerigtsbode enz., doch is thans uitsluide suikerfabrikatie. De pectine-ligchamenvor- tend de titel van hoogeschool-beambten,die
deni
der
men een belangrjk bestanddeel van onder- de
denver
voor
lei
ndigngen
den tj
d bpfreoxamens
fessorenafuri
tvoeren,
scheidene voedingsmiddelen, doch hare voeoepen en
Pec
tl
en
00k aan de studenten velerlei diensten beding
swa
qni
rdet
ei
sn0g niet bepaald.

ofKamsehel
penzjnversteende wjzen.
nverbljfselen van een schelpdierengeslachtuit Pedersen (Christiern),eenDeenschschrjden liaszandsteen. De dieren, waartoe deze ver,geborenomstreekshetjaar1480teSvendoverbljfselen behoord hebben,leefden reeds borg op Funen, werd in 1505 kanunnik te
in de oude zeeën,en velesoorten - menkent Lund en na een langdurig verbljfte Parjs
er omstreeks 60 - worden (lok nu n0g inde pastoorte Helsingeop Seeland,waarhjmet
Noordzee en in den Indischen Oceaan :0V0n- geestdrift de zaak der Hervorming omhelsde.
den. Eene veelvuldig voorkomende soort is Hj overleed den 16den Januarj 1554. Hj
Peden yerdowlf'.d met eene vlak-gewelfde, heeft zich verdiensteljk gemaakt door zjne

bjnaeirkelronde sehelp;men vindt'haarniet

JertegensPostille (1515)'',- door zjnever-
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Kling van hetNieuweTestament(1529),doorzjnemedewerking aanden pchristiaanbjbel'' van 1550, - door onderscheidene
stichteljke werken,- en door deuitgave
van pDanmarks Krönike''van saœo.Hj behoort t0t de grondleggers der Deensche taal
en letterkunde.
Pedecularis,zie ImhkrwLd.
Pedom eter, zie Hodometer..

Pedro.Onderdezen naam vermeldenwj:
Eenige XeizerneJ> BrazilLë,nameljk:

Dom Pedro 1 d'd lcgz3fcrc,hertog van -PrJaanza, tweeden zoon van Joao Ff, koning

van Podugalen keizervanBrazilië.Hjwerd

geboren te Lissabon den 12den October1798,
ontving in 1801 den titelvan prinsvanWdïrs

zag xich na detroonsbeklimmingzjnsvaders
t:tprinsran Wzlzili;benoemd(1816)en trad
in 1817in hethuweljk metdeaartshertogin
Leopoldine, eene dochter van keizer Frans I

van Oostenrjk. Als in 1820 de constitutinn
éle beweging o0k uit Portugal naar Bra@ @*@
mlle oversl
oeg, 4af hj er eene vrl'zinnige
grondwet,die er ln 1826 in naam zjnsvaders

daarna deze betrekking neder in handen der
Cortes, welke daarop de Jeugdige Koningin

meerderlarig verklu rden. Hj overleed den
24sten september 1834.
Dom T:& @ 11 d'Aleabtara, een zoon van

den voorgaande.Hj werd geboren te Ri0 de
Janeiro den zden December 1825, zag zich
den 7den April 1831 ondervoogdjschap van
zjn vader t0t Keizer benoemd,stond vervolgensonder een rjksregentschap,werd den
23sten Jtllj 1860 meerderjarig verklaard en
pntving de kroon op den 18denJulj 1841.
Deze Vorst heeftdoorzjne welwillendheid,
zjne degeljke ontwikkeling en zjne liefde
voor het goede en schoone de achting en
toegenegenheid van zjn volk verworven.In
den beginne had hj metbinnenlandsche0nlusten, later met buitenlandsche verwikkelingen te kampen,bjv.in 1851-1852 met
den dictatorRosasvan Buénos-Ayres,bjherhaling (1854- 1855,1864- 1865)metUruguay
en in 1865- 1870 met Lopen van Paraguay.
ln 1876 volbragt hj eene groote reis naar
Noord-Amerika en Europa. Hj is in 1843
gehuwdmet ThereseC/lrïdfipda
vcrig(geboren

werd afgekondigd. Toen zjn vaderin 1826
naar Portugal terugkeerdè,werd hj a1sre- ln 1822),eenedochtervan FrannJ,koninq

gent aan hethoofd geplaatst van hetBrazili- der beide Siciliën.Zie voorts onder Braziliè.
aansch bestuur en in 1822 door het volk t0t
Eenige Koningen tll. Poriwqal,nameljk:

Keizer uitgeroepen, waarna hj zich in eene
constitutionélerigtin! bewoog,hoewelhjveel
goedsbedierfdoorzpnhartstogteljkkarakter,
en er niet in slaagde, de Brazilianen metde
Portugézen te verzoenen. Na den dood zjns
vaders Yvetd hj a1s Pedro 1V koning Van
Portugal, doch ditgeschiedde alleen om aan
hetland eenegrondwette bezorgen,daarhj
dekroonvan Portugalafstond aan zjnedoch-

Pedro I, een zoon van Xlfonsus IV en

van Beatro van Castilië.Hj werd geboren

te Coïmbra den 19den April 1:20 beklom
na den dood zjnsvaders(12 Afei1:57)den
troon, nam deel aan de oorlogen tusschen
Castilië en Aragon (1358- 1364),streed bj
afwisseling V00rbeidepartjen,en overleed
den 18den Januarj 1367 te Estremos, door

zjne tjdgenooten el Akl0d@ (de Gestrenge)

ter donna Maria 40 Gloria, terwjlhijzjn genaamd.Hj was ten tweeden male gehuwd
broeder d0m M ignël onder voorw aarde,dat met Inez de Castro,en van den moord,aan
deze de grondwet aannem en en met M aria haar gepleegd,nam hj bloedige wraak.
huwen zou, totregentbenoemde. DeraDipspoedige veldtogtvan dom Pedro tegen M ontevidéo, zjne inmenging in de Portugésche
tw isten over den troon en zjn hardnekkig
doordrjven Yiekten den w revelderBrazilianen, zoodat er den 5den April 1831 een opstand uitbarstte,die hem bew oog om daags

Pedro TT, derden zoon van Joao JF en
van Lowise Glz-c. en geboren te Lissabon
den 26sten April 1648. 0p aansporing der

Jezuïeten werd hj in plaats van zjn broeder
AlfonsusVIbjeenvolks-oploop(23November
1667)t0tregentenkrjgsbevelhebberbenoemd,
waarna de Koning tegen hethertogdom Bra-

daarna tergunstevan zjnzoon d0m Pedro11 ganza en eeneJaargeldvrjwilliqafstand deed
afstand te doen van den troon en zich naar van de Kroon.Pedro was hetbllndewerktuig
Frankrjk te begeven.Hier voerde hj den dergeesteljkheid,en tochnam hetrjk onder
titel van hertog van .
prc-tmlzc,plaatste zich zjn bestuur in welvaart toe. Hj sloot in
den zosten Februarj aan het hoofd eener 1668 vredemetSpanjeen ruimdedeoneenigexpeditie naar Terceira, begaf zich voorts
Van de Azorische eilanden naar Oporto en
streed met Z00 goed gevolg tegen d0m
Mig#l, den overweldiger van den Portu-

géschen troon, dat hj den 28sten Julj 1833
zjn intogtdeed in Lissabon.Den 23stenSeptember verhiefhj er zjne dochtert0trege
'-

heden met de Nederlanden over de 00stIndische bezittingen uit den weg.Eerst na

den dood van zjn broeder(1683)aanvaardde
hj den titelvan koning.In den Spaanschen
Successie-oorloog hieldhjzicheerstonzjdig,
doch voegde zich ten laatste bj Oostenrjk.
Hj overleed den 9den December 1705.
Pedro TfJ, den zoon van Joao V.Hj re-

rende Koningin en regelde in haren naam de
verwarde aangelegenheden van den Staat. geerde van 1777- 1786.
PedroIF,zie Pedro 1,keizervanBrazilië.
Nadatzjn broederbj dekapitulatieteEvora
Dom Pedro F d'A lcantarq, hertog ran
(26 Mei 1834) afstand gedaan had van alle
aanspraken op den troon van Portugal,werd tvcl'del, een zoon van koningin M aria 11 #g
Pedro den 23sten Augustus door de Cortes Gloria en van haren gem aal Ferdinand rx

met 90 tegen 5 stemmen op wettige wtjze Saksen-cob%rg-Gotka.Hj werd geboren den
tot regent gekozen,maar hj legde wegens 16den September 1837,ontving eene zorgvul-

xjne wankelende gezondhei; eenige weken digeopvoeding en ontwikkelde zjngeestigen

PEDRO- PEEL.

Mnleg op eene voortrefeljke wjze.Nahet
Qverljden zjnermoeder (18 November1853)
kwam hj onder voogdjschap van zjn vader
Mn hetbewind,en nadathj'eenegrootereis
had volbragt d00r Europa, aanvaardde hj
den 16den September 1855 zelfstandig @he
t
*
rjksbestuur en onderscheidde zich doorZpne
congtitutionéle beginselen. W él bleven de
partjtwisten onderzjneregéringaanhouden,
maar Bteeds wist hj zich daarboven teverhelen.Hj overleed den lldenDecember 1861
enwerd opgevolgd doorzjn broederLodewqk.
Peebles of Tamddale, een graafschap in
het zuiden van Schotland, grenst ill het
neorden en noordwesten aan het gru fse,
hap
Edinburgh, in het oosten en zuidoosten aan
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dezen in onjenigheid en legde in 1818 zjn

Btaatssecretamut neder. In 18Q1 werd hj
belastmet deportefeuille van Binnenlandsche
Zaken enbetoondezichsteedseenjverigaanhangervan degevoelensderTories,hoewelhj
nietafkeerigwasvandoelmatigehervormingen
in de administratie en de regtsbedeeling.Hj

bestreed de emancipatie der R.Katholieken,
pndersteunde devreemdelingenbill,verbeterde

hetopenbaaronderwjsen de regtsplegingen

regelde inzonderheid de zaken der strafwet.
Toen in 1827 D verpoolaftrad,legde 00k P6el

zjne portefeuille neder en plaatste zich aan

het hoofd van deopgositie derTorie:tegen
Canning;doch zûodra ln 1828 deToriesweder
aan hetroerkwamen,aanvaarddehjopnieuw

het graafschaq Selkirk, in het zuiden aan de portefeuille van Binnenlandsche Zaken.
Drumfries en ln hetwesten aan Lanarkten Om de dreigende onlusten in Ierland t0t betelt op 163/4de o geogr.mj1ruim 12000 in- daren te brengen,betoonde hj zich minder
woners. Dit graafschap omvat hetbovenBte afkeerig van de emanci
yatie der R.K8.
th0gedeelte van het da1 der Tweed en bestaat l
ieken,terwjlhj 00k zjn zegelhechtte aan
îk
gell tot opheffng der
grootendeels uit eenr bergstreek.DeBrood- het voorstel van Ru.
1aw (841 Ned. el) 1s er de hoogBte bqrg. Test-akte,- ja, hj leverde in 1829 een
Alleen de dalen zjn er voorden landbouw wets-ontwerp injwaardoorvoor deR.Kathogeschikt,zoodatdezeslechts180/0deropper- lieken zoowel de weg nMr het Parlement
vlakte in besla'
g neemt.Op de bergen eehter a1s die naar de meeste staatsambten geopen;
vinden meer dan 200000 schapen eenegrazige werd. De universiteit te Oxford weigerde

weide.Hetrjk derdelfstoFenleverter:jzer,
100d,steenkolen,leisteen,vollersaardeenz.De
njverheid houdter zich hoofdzakeljk bezig
met het bewerken van wol. - De evenzoo
genoemdekoofdstad,aan deTweed,aan den

hem daarop haar vertrpuwen,en zelfs zjn
broeder en zjn vader t'aden op als zjne

van schilderjen,doch weinigmeerdan 2000
inwoners. Men heeft er aanzienljke bierbrnuwerjen en groote veemarkten.
Peel(De)iBdenaam van een voormalig,

en gedurende 18 maanden vrnchteloosstrjd
voerde tegen dereformbillvan hetministérie
Gry. Toen Peel voorts in Februarj 1833
zittlngnam inhetdoorhervorminggewjzigde
Parlement, zag hj de aloude aanhangers
zjner partj t0top 1/4deversmolten.Hj verzamelde deze overbljfselen om zich heenj
wist in korten tjd een grootaantalW higs
aan zich te verbinden1 en w erd alzoo de
stichter eener gematigd conservatieve partj,
die der P eeliden, w elke het midden hield
tusschen de stjfheid der oude Toriesen de
bewegeljkheid derW higs.In November1834
rerd Peeluitltaliëgeroepen,om met WelIzslf/p een nieuw kabinet te vormen. Pe6l
belastte zich daarbja1seerstelordderschat-

tegenstanders. Na de troonsbeklimming van
Willem IV en na het uitbarsten derFransche
Revolutie werd het verlangen der liberale

mond der Eddlestone en aan den spoorweg partj naareeneparlementshervorminggedurig
nMr Edinburgh gelegen, heeft 5 kerken, sterker, zoodat Peel in November 1830 het
eene LatjnscheBch001,een instituutmeteen bewind overlietaan de W hig:,in hetLagermuséum , eene concertzaal,eene verzameling huis zich belastte metdeleiding deroppositie

doch thans meerendeelB drooggelegd moeras
op den linker oever van de Maasen in het
oosteljk gedeelte der Nederlandscheprovineie

Noord-Brabant.Zj is 60 Ned.mj1 lang en
en 10- 15 Ned.mjlbreed enteltonderBcheidene dorpen en gehuchten. De barre heide
rondom de Peel draagt den naam van Peelland en levert uitmuntenden turf.

Peel. Onder dezen naam vermelden wj:

g%r Aoserf Peel, een beroemd Engelsch
staatsman,oudsten zoon van den industriëel

en baronet RobertPeel(t 1830)en geboren
den 5den Februarj 1788 te Brookside bj kamer met het opperbewind,maarmoest in
Blaekburn. Hj bezocht geljktjdig metBy- weerwil van hett0tstand kûmen van onderron de scbool te Harrow en in 1800 de uni- scheidene vrijzinnige wetten reeds in April
versiteit te Oxford, werd in 1809 lid van 1835 aftreden, daar het Lagerhuis een door
hetParlement en voegde zich aanstondsbj hem bestreden voorstel van Rnssellaannam.
de Tories,wier beginselen hj gedurende20 Op nieuw aanvaardde M elblmrhe de leiding
JMrverdedigde.In 1810werdhjonder-staats- van het bestuur en Peeldie der opppsitie in
Becretaris voor Koloniën en in 1812 eerste het Lagerhuis.Intusschen ondersteunde hj,
secretaris voor de zaken van Ierland. In volgenszjnebelofte,allegematigdvrjzinnige
1817 zag hj zich wegens zjn tegenstand maatreqelen der regéring.In 1836 koos de

tegen de emancipatie derR.Katholieken door universlteitte Glasgow hem t0trector,en in
de Oxfordsche universiteitnaar hetParlement 1841 kwam onder Peel een nieuw ministôrie
gezonden,zoodat hj zich n0g meermetde t0t stand, dat de leiders der Tories en de
Mnzirnljke Tories verbond. Toen koningin gematigde W higs vereenigde en een merk-

Carol%ne in staatvyn beschuldiging werd ge- waardig tjdvak der nieuwste geschiedenis
steld door lnrd Imrerpool,geraakte hj met vprmt. Het behaalde de overwinning in de
XI.
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k
westie der sraanwetten en voerdeeenein- geene gelegenheid voorbjgaan om zich op
kpmstenbelastlng in.Met groote omzigtigheid dien Btaatsman te wreken. Niettemin aanwas Peel daarop werkzaam aan de verlaging

vaaxdde hj in 1861, toen PaWerston een
der beschermende regten.In 1846 bragthj nieuw ministérie vormde, het hem aangebodrie wetsontwerpen ter tafel, - één t0t den ambt van oppersecretaris voor de zaken
volkomen opheffng der graanwetten na ver- van Ierland, doch legde in November 1865

lûopvan3jaren,- éént0tverlagingvanhet die betrekking neder. Intusschen behoorthj
tazief van inkomende regten, - en één t0t n0galtjd,inzonderheid omtrentIerscheaanbeveiliging van personen en goederen in Ier- gelegenheden,t0tdeinvloedrjksteleden van
land. De eerste twee Ontwerpen werden aan- het Parlement.
Frederick Peel, een Britsch staatsman en
genomen.maar het derde bezweek vooreene
coalitie van minderheden, zoodat Peel den een broeder van den voorgaande.Hj werd
z9steu Junj aftrad.Nu werd hj de leider geboren te Londen den zGsten october 1823,
eener middenpartj, die digter bj deW higs studeerde in de regten, werd lid van het
stond dan bj de TOries.Vooralondersteunde Lagerhuis, was van November 1851 t0tFe-

hj de regéring in 1847 en 1848 doordebe- bruarj 1855 onderstaatssecretarisvoorK0l0ginselen van den vrtjen handelmetkrachtte niën, voorts t0t 1857 voor 00r10g, en van
verdedigen.Hj overleed den zdenJulj 1850 1860- 1865 êén der secretarissen van Finanaan dejevolgen van een valmetzjn paard. ciën.
Ongetwpfeld is Peel een der merkwaardigste
William Peel, een verdiensteljk Britsch
m aDnen uit de nieuwste geschiedenis van zeem an en een broeder van debeidevûoxgaanGroot-Brittanletenzjnestaatkundigeloopbaan den.Hjwerd geborenden2denNovember1824,
vertegenwoordigtdeom wentelingingevoelens, nam in 1838 dienst bj de Marine,woonde
die er in den tjd van 50Jarel)heeftplaats hetbombardementvan Acrebj,toetdedaarna
gegrepen.Hj wasbovenaleen pradisch man indeChinéschewateren,aan deKaap deGoede
en verbond m et eene ongemeene geschiktheid Hoop en in den Indischen oceaan,volbragt
voor het beheer van zaken eene eenvoudige, in 1849 eene reis naar Egypte,voerde toen
maar overtuigende welsprekendheid. Zjne bevelover een eskader in W est-lndië en aan
vaderlandsliefde geeft 0ns den slelltelt0t de de kust van Noord-Amerika, was bj den
veranderingen, welke wj in zjn openbaar M nvang van den Krim-oorlog alskommandant
leven opmerken.Zelfs zjllehevigstevijanden van hetfregat rDiamond''in deZwarte Zee,

hebben zjne eerljkheid en gnedetrouw erkend, en véör korten tt
jd iszjn standbeeld
verrezen op het Parliamentsquare te Londen.
Zjne pGedenkschriften''en eene keurlezing
uitzjnebrieven (1856-1857,Qdln)ztjndûûr

alBmede bj de matrozen-brigade vöörSebastôpol en wel
'd bj het bestormen van deze
vesting zwaargewond.In 1857werdhtin=r
China gezonden, doch kort daarna teruggeroepen naar Indië, om lord El
yin te onder-

Rtanhope in het licht gezonden.

steunen btl hetdempen van den opstand der
Jonatltan Peel, een Engelsch krjgs- en Sepoys.ln Maart 1858 werd hj btjLucknau
staatsman en een broedervan denvoorgaande. zwaar gewond, en overleed op den Q7sten
Hj werd geboxen den lzden October 1792, April daaraanvolgende. Hj schreef: PA ride
trad in dienst,zag zich allengsbevorderd t0t through the Nubian desert (1852)'*.

den rang van luitenant-kolonel,werd in 1826
Peen (Daucus Carota Z.),degeleotroode
lid van hetLagerhuis,wastjdenshettweede '?zw fd!,is de naam eener plant,w elke totde
ministérie van zjn broederinspectetm generaal familie de< Schermbloemigen behoort.Zj komt

van het leger,in 1855 en 1856 metden rang

op ligte ltlei-en zandgronden in hetwildvoor

van generaal-majoorlid dercommissie,welke en onderscheidt zich van de gek#ieekte door
de misbruiken moest onderzoeken, bj den een dunneren wortel en een eigenaardigen
lûrita-oorlog aan den dag gekom en, en in geur. De stengels, de herhaaldeljk gevinde
1858--1859 staatssecretaris van Oorlog in het bladeren en vooralde vruchten zjn stekelIninistérie Derby.Na hetaftreden van laatst- harig.Meestalzjn debloemen wit,doch in
genoemde werd hij luitenant-generaal, en hetwild 0ok weleens1ood ofpaars.Bj het
toen in 1866 de conservatieven wederaan het rjpen der vruchten beginnen de stelen van
bewind kwamen,belastte hj zich nogmaals het bloemscherm zich te krommen, zoodat
metde pol'
tefeuille van 00rl0g,doch nam in het van boven kom- of nestvormig is.Men
heeft eenige verscheidenheden van de peen,
Maart1867 zjn ontslag.
k%i
r ./oàdrf Peelteen Britsch Btaatsman en die t0t voedsel voor menschen en dieren ge-

een zoon vandenvoorlaatste.Hjwerdgeboren bezigd worden, zooals de gele Zei#dcAe, de

te Londen den 4den Mei1822,betrad de di- groote roo#c H oornselte, den Troe-qen #-dk-

plomatieke loopbaan,werd attaché bj het wortel,degrootepaardq een enz.
Engelsch gezantschay te Madrid,in 1846 Peene (De), de westeljke mond van de
secretaris van legatie m Zwitserland ,in 1850 Oder,is 29 Ned.mjl lang.Zj ontspringt
1id van het Lagerhuis, waar hj zich bj de in hetwesteljk gedeelte van hetPommersehe
vrienden van Deeby voegdç,en bekleedde in Haf, vormt een binnenmeer op het eilan;

1855- 1857 in het m iniste'rie Palmerston de Usedom ,looptvoorts langB W olgasten Btort
betrekking van lord der Admiraliteit. In zich uitbj Peenemunde.Vöör haren mnnd

1857 werd hj wegenseene redevnering,die ligt het eilandje Ruden.- Opk geeft men
hj voor zjne kiezers gehnuden had,door dien naam aan eene rivier in Mecklenburg en
Payerston Qntslagen,en nadien tj4 lietbj Pnmmeren.DezeontspringtinMeeklenburgbj

PEENE- PEGNITZ-ORDE.
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het dop Grubenhagen uit 2 bronnen,loopt
door de meren Malchin en Kummerow ,neemt
eenpaar riviertles0p,vormtaanvankeljk de
grenS tusschen Mecklenburg en Pommeren,
scheidt vervolgens de districten Stettin en
Stralsund,kronkeltvoorts langzaam doorlage
weilanden, is van Malchin af voor kleinere
en van Demmin af voor grootere schepen be-

en anderen de rBibliotheca critica nova''.
Peesvleugeligen, zie onder Dorenri
jk
en lnneden.

vaarbaar,en stort8Ned.mj1benedenAnklam

Grieksch enLatjn,alsmedein deNederlandscheletterkunde.Laterwerdhjboekhandelaar

zich uit in een evenzoo genoemden arm van
de Oder.

Peeters (Hendrik Barthel),een Vlaamsch
bruarj 1825,ontving onderwjs in de oude

dichter,geboren te Antwerpen den zssten Fetalen enz.te Mechelen en werd aldaarin1844
aan het collège Pitzenbnrg hoogleeraarin het

en drukker te Antwerpen, was vervolgens

Peene (Hippoliet Jan van),een verdien- werkzaam alscorrectoren handelsreizigervoor
steljk Belgisch tooneeldichter, geboren te den boekhandel van Splttaels te Borgerhout,
Capryekeinoost-vlaanderendenlstenJanuarj daarna voor dien van Casterman te Doornik,
1811, studeerde en promoveerde te Leuven om zich eindeljk wedertevestigenalsboekin de geneeskunde en vestigde zich als arts drukkeren boekverkooperteBorgerhout.Hj
te Gent.lleer dan éên tooneelgezelschap werd schreef: rMaria van Braband,tooneelspelin

door hem opgerigt en hj schreefeenelange
reek: van tooneelstukken, waarna hj den
19den Februarj 1864 overleed. Van zjne
stukken noemen wj: plfeizer Karelen de
Berchemsche boer,bljspelmetzang (1841)'',
ob van Artevelde,dramain 5 bedrjrlac
ven (1841)'',- pR00s.
jezonderdoornen,drama
in 6tafereelen(1842)'', r'
rhjlUilenspiegel,
kluchtspel (1842)/',- pclotilde,drama in 5
bedrjven (1843)''- pDe gek van 'sGravenh
drama in 5 bedrjven (1846)'',- ,Briga
itg
te
a,
, zangspel in 3 bedrjven (1847),1,-

5 bedrjven (1846)'', - rLudwig Uhland
(1846)''
, - sDe pleegdochter deg kanoniks
(1846)''
,- aMeibloesem,dichtbundel(1847)'',
rDe bevel
hebber van Vlissingen(1847)'',
edkundig
pKoenraad van Opperbeek,geschi
d
r
a
ma
(
1
8
4
7
)
'
'
:
r
W
i
l
l
e
m
d
e
Ge
k
(1848)'',
qllistorische dramata (1849)'',- en gln-

m 5bedrjven(1858,bekroond).,!- pvnudejj
tooncelspelin 5 bedrjven (1861)''
j- en nDe
duivel op 'tdorp,bljspelmetzang (1861)''.
O0k leverde hj Fransche operateksten,alsmede dichterljke bjdragen in Jaarboekjesen
tjdschriften.
Peerlkam p (PetrusHofman),een uitste-

daarmee naar den Olympus wilde rjden,
werd hj door Pegasusafgeworpen,waarna
deze doorging. op den olympus is Pegasu
het paard van Zews (Jupiter),die het met
dondersenbliksemsbelaadt.Bjlateredichters
werdPegaswshetr0svandenDageraad(E00s)
en van de Muzen,daarhj den Helicon,die

ta,dodrina etfacultate NeerlandorDe vi

Andromeda, de Hagedis en de Zwaan, en

huldlging van het standbeeld van Margaretha

van Oostenrjk te Mechelen (1861)''.00k in
tjdschriften,Jaarboekles enz.leverdehj ge-

dichten,verhalen en levensschetsen.
Pegasus is in de Grieksche mythologie
rJan de Vierde, historisch drama in 5 be- de naam van hetgevleugelde paard van Beldrjven (1848)'',- p'
W illem van Dampierre, lerophon,hetwelk uit hetbloed derdoorPerdrama in 5 bedrjven (1850)''
, pKatarina, selt.% onthoofde Medusa ontstond.Bellerophon
drama in 5 bedrjven (1851)''
, = olellen groep dit r0S,toen hetaan de bron Peirene
en Mietle,Gentsch volksbljsyel(1858)''
,- zjn dorst leschte en OVerW0n daarmee de
!
'Mathias de beeldstormer, hlstorisch drama Chimaera en deAmazonen.Toen hj echter

kend Nederlandseh letterkundige,geboren te

bj het gezang der Muzen van genot begon
Groningen den 2den Februartj1786,studeerde. te huppelen, door een hoefslag t0t kalmte
en promovcerde in zjne geboortestad in de bragten daardoortevensdeHippocrene(Hengletteren en was achtervolgens praeceptor te stebron)deed ontspringen.Eerstin nieuweren
Haarlem ? rector te Dokkum en rector te tjd wordtPegasus aangemerkt als hetros,
Haarlem ,en werd in 1822gewoonhoogleeraar waarop de dichterszich plaatsten,- gew oonin de oude letteren te Leiden.In 1849 legde 1jk om eraftetuimelen,zoodrazjdaarmede
hj die betrekking neder, vestigde zich te naar den hoogen Olympus willen opklimmen.
Hilversum en overleed aldaarden 27stenMaart
Pegasu is 00k denaam van een sterrebeeld
1865.Hj sehreef:rvitaeexcellentium Bata- tusschen 51/2- 330 N.Declinatie en 318- 360
vorum (1806)/', - mEpistolac excellentium ltegte Klimming. Het bevindt zich tusschen
Batavorum (1808)'',- rvitaC.Hugenii(1817)/' den D0l;Jn, den W aterman,de Visschenj
-

rum ,quicarmina latina composuerunt(1818; bev
Paegnl
tvolg
ensFlamsteed89sterren.
tz-orde (De) isdenaam van een
2dedruk,1838)''
,- gopmerkingenbetreFende
de Staten-overzetting van de Evangeliën en letterkundig genootschap, in 1644 te NiirnHandelingen der Apostelen''!- pHulde aan

denagedachtenisvan A Loosles(1818),,,enz.,
en leverde eene reeksvan voortreFeljke
uitgaven van Grieksche en Latjnsche geschriften van XenophonvanEpbese(1818),-

berg gestichten alzoo genoemdnaarderivier,
waaraan deze stad zich verheft.Hare leden

wilden tegenover de meerverstandeljke rip

ting der Silézische dichterschool den teugel
vieren aan gevoelen verbeelding,maar ver-

van den oAgricola'' van Tacs
'fl,(1827)'',-

vielenhierdoort0tdeeenzjdigeverheerljking
van de roden''van Horaténs(1834q2dedruk, van het herdersleven.Sedert1681vergaderden
1862)'9
1van diens rArs poetica''en syHekel- ztjin een boschbj Kraftshof,waareen d001dichten'', - van de rAeneïs'' van Fïr.
gili,
l.
v h0fwasM ngelegdentalrjkegedenkteekenen

(1843,2 dln),enz.Ook stichttehjmetBake ter eere van gestorvene leden waren opgerigt.
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In 1794 had eene hervorming derOrdeplaats, van China.Zj ontspringtaandegrenzenvan

welkealsletterkundigevereeniging n0galtjd Mongolië, stroomt zuidoostwaarts0? een afbestaat.
stand van 20 Ned.mj1langs Peklng,ontPegoe! een landschap in hetBritsch-ln- vanyt verschillende ztirivieren en stort zich
dische Kelzerrjk, waaraan hetin 1853door uit ln de Golf van Petsjili.Hoewelzj niet
dentweeden00rl04inBirmawerdtoegevoegd, t0tde grooterivieren behoort,iszjvanveel
ligt in Achter-lndlë en vormt hetmiddenste
en merkwaardigste gedeelte der provincie
Britsch Birma. Het strekt zich noordwaarts
uit t0t 19030' N.B. en omvatde Delta alsmede een gedeelte van den middenloop der
Irawadien der Sitang,grenstin lletnoorden
aan Birma, in het noordoosten aan het land
der Karenen en voor 'toverige aan Britsche
gewesten en aan de Zee,en telt op 1284 D

belang voorhetverkeermetPeking entevens
een gedeelte van den merkwaardigen water-

t'
rekken.De handelis er zeer levendig,daar
alle goederen,voo1*het binnenland van Birma
bestemd,alsmede de vandaaruitgevoerde W&ren doorPegoenaarde stedenBassein enRangoon worden gebragten hetlandschap tevens

het aanleggen van werken.00k voor de Nederlandsche rivieren is een bepaald peil,na-

wej'naarSiberië,daarde thee,van middenChlna op de Ian-tse-Kiang inrescheept,van
haren mond naar dien der Pelho vervoerd,
en daarna in platboomde vaartuigen over

een afstand van 116 Ned. mjl t0t aan
roengtsjeoe gebragtwurdt.Aan harenmond,
bj Takoe,zjn terbeveiliging 4erhoofdstad
geogr. mjl ruim 1662000 inwoners (1872), sterke vestingwerken aangelegd, w elke den
bjna allen volgelingen van Boeddha en mee- 25sten Jt
lnj 1859 doorde Engelsche troepen
rendeels afkomstig van Birmanen enKarenen, werden bestormd.Later heeft men die forten
terwjlervoortslandverhuizersaanwezigzjn n0g sterker gemaakt en met zwaargeschut
uit schieralle gewesten van Azië en Europa. gewapend,terwjlmen tevensden riviermond
Er wordt veel rjst verbouwd,maarde be- door torpedoschepen in staat van verdediging
volking is n0g nietgroot genoeg om eralle heeftgebragt.
vruchtbare gronden teontginnen.Hetklim aat
Pell noemt men een vast punt,waartoe
iser ietskoelerdan inIndië;dejaarljksche hoogte-afmetinyen worden teruggebragt. Alen
gemiddeld: warmte in de delta is 270 C.Er denkt een horlzontaalvlak door datpunt en
v
tv
ere
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azie
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6al
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nnd
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teje
alr
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,ge
hentwe
kme
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t 0ng0Ve01
* bepaalt de hoogte van punten boven ofbeneschadeljk den datpeilvlak door de lengte derloodljnen,
schjnt te wezen voor de gezondheid,maar w elke m en uit de punten op dat vlak kan
vele arbeiders weêrhoudt om derwaarts te laten vallen. Zulk een peilkomt tepasbj

meljk het AmsterdamseltJWJ(A.P.)aangenomen,h
twelk eene vergeljking van water.e
hoogten op verschillende punten mogeljk

vantalrjkebevaarbarerivier-armendoorsneden maakt.Op kleine rivieren is dehoogste stand,
is.UitPegoe komen rjsten vooralteakhout, waartoe het water doorhet sluiten der sluisen men brengtkatoenen en zjden stolen enz. deuren mag klimmen,gewoonljk aangewezen
derwaarts. Het landsehap is verdeeld in 6 door een teeken, dat men pegel noemt. Bg
districten en levert aan belastingen ruim 9
millioen gulden op. - D e stad Pegoe,ten
noordoosten van de hoofdstad Rangoon aan
de rivier Pegoe gelegen,w elke in het scheidingsgebergte tusschen de Irawadi en de Sitang ontspringt, is sedert hare verwoesting

de groote rivieren is hier en daar eenepeildcAcclaangebragt,waarop Amsterdam sc'
h peil

het nulpunt vormt,terwjlmen daarop kan
aoezen, hoeveel Ned. duim het water zich
boven of beneden dat nulpunt bevindt. -

Peilendoetdezeeman,wanneerhjderigting,
door de Birmanen onder Alompra(1757)t0t waarin hj een voorwer? ontwaartydoormideen dorp m et ruim 4400 inwoners vervallen. de1van hetkompas(pellkompas)zoekttebeVolgens de geschiedboeken der inboorlin- palen.Hj peiltbjv.de z0n,datwilzeggen:
gen bestond hetlandschay Pegoereedsvôör hj bepaalt haar azimuth,- hj peilt een
den aanvang onzerJaartelllng.Intusschen ligt vuurtorenj nameljk hj bepaalt den hoek,
het aanvankeljk bestaan van een zelfstandig dien eene van het kompas derwaarts getrokkoningrjk Pegoe in het donker.Tn 573 na kene ljn methetmagnetisch noorden maakt.
Chr.verrees de stad Pegoe.Later verplaatste Neemt men op die wjze twee voorwerpen
men den zetel der regéring meer naar het waarjdan geeft men aan deze handeling den
zuidoosten,doeh in 1365 werd zj in haren naam van kruispeiling.Het schip bevindtzich
rang als hoofdstad hersteld. Daarna voerde in het snjpunt der beide rigtingen,zoodat

Pegoe eeuwen lang strjd metAva,waaraan men daardoor zjne plaats aanstonds op de
het zich eindeltjk onderwerpen moest,totdat kaartkanaanwjzen.- 00kaanhetmetender
het in 1853 aan Engeland verviel.De eerste
Europeanen,die erverschenen,waren Portugézen. Deze ontvingen in 1540 verlof om er
zich te vestigen en hadden erin de17de eeuw
n0g grooten invloed. In 1569 bezocht een
Venetiaan, in 1586 de eerste Engelschman
de hoofdstad Pegoe,maar eerstin 1795 werd
door Britsch-lndië een handelsverdrag met

diepte van een water door middel van een
peilstok of van het peillood geeft men den
naam van peilen.

Peipoes,inhetRussisch Tfoedskoje-O.
::ro,

is de naam van een meer in Rusland.Het
ligt tusschen de gouvernementen Esthland,

Ljoand,Pskow en Petersburg,isten zuidoosten door het W arme Meer met het Meer

van Pskow verbonden , en heeft met laatstAva yesloten.
Pelho (De),PaihoofPe-ho(WitteRivier) genoemde twee eene ojpervlakte van bjna
is de naam eener rivier in het noordoosten 64 L geogr.mjl.Hetlszeerdiep en visch-
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rjk.Ten zuiden ontvangt het de MTelik#a, kleine ooren, e0D zeer kleinen staart,3-tee
ten westen de Embach en stortnoordwu rt: nige achtervoeten enkelvoudige hoektanden
4
0h
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el
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sc
f.rDi
t zjnewateren uitin deFin- en eene klier op den rug.Hethalsbandnanelmeer heeft vlakke, zandige, zwk;n (D.torquatus Olr.
)is11/:Ned.ellang
grootendeels met dennenhoutbegroeide oevers en 3 t0t 4 Ned.palm hoog,vrj slank,digt
en eenige bewoonde eilanden. Het strekte gedekt met lange borstels,donkerbruin,aan
weleer t0t waterweg voor de Hanse.steden de zjden geelachtig bruin,voordeborstwit
der oostzee naar de steden in hetRussische en met een gelen halsband versierd.Uitgebinnenland.
melde rugklier scheidtheteenesterk riekende

Pekalongan (Vleel= uizenverbltlf) is de vloeistof af.Het bewoont de boschrjke genM m van eeneresidentieop Java.Zj grenst westen van Zuid-Amerika totop eene hoogte

in hetnoorden aan de Java.zee,in hetoosten 3an 1000 Ned.el boven den zeespiegel,en
Samârang, ill het zuiden a:n Kadoe, men vindthet ook in hetzuiden van No0rdBagelen en Banloemaasen in hetwestenaan Amerika. Deze diereny doorgaansin troepen
Tagal.Het klimaat is er in hetalgemeen ge- vereenigd,voeden zich met wortelsen vruchzond, terwjl de bergkoelte van den Pradoe ten.Men vervolgtze zoowel om hetvleesch
er de hitte matigt. De bodem iser wegens als om de huid, waarvan men zakken en
gebrek aan water niet z00 vruchtbaar als in riemen vervaardigt. Eene andere soort (D.
andere streken van Java.De voornaamBte ri- labiatus Ole.) vindtmen uitsluitendin Zuidvieren zjn er:de Seragie(oeloedjami),de Amerika.
aan

Pabéian,de rivier van Pekalongan ,deorangj

Peking, in het Chineesch Beitsén (Nô0r-

hooren er de reeds genoemde Pradoe en het
Diëng-gebergte, alwaar zich het beruchte
doodendal bevindt, uit welks bûdem stikstof
oprjst.Ook heeftmen er warme bronnen en
aardolie-wellen.De kust is er veilig,en zelfs
groote schepen kunnen er t0top geringen afstand naderen. De groote landweg loopt van
het westen naar het oosten door deze regidentie heen. Er zjn voortsuitgestrektebosBchen, en het aantalinwoners bedraagt ruim
356000. Zj worden beschreven alszachtzin-

ChinéscheRjkyde residentievan denKeizer
en eene van de grootste steden opzer aarde.
Zj ligt op 39045'N.B. en 116/30' 0.L.

de koban en de Batang.T0tde bergen be- deljke Hoofdstad) is de hoofdstad van het

nig, goedhartig, jverig en gastvrj, en de
vrouwen zjn er zeer ervaren in hetspinnen
van garen en in het weven van kleedjeB.
WjderB houdt men er zich bezig methet
verbouwen van rjst,kokosnoten,koëj,suikerriet,enz.,terwjldeveestapeleraanzienljk magworden genoemd.In dezeresidentie
heeftmen 2 regentschappentnameljk Pekalongan en Batang.- De hoofdplaatsPeka-

van Greenwich en ter hoogte van 37 Ned.el
boven de oppervlakte der zee,in een vruchtbaar en uitmuntend bebûuwd gewest,hetwelk

door zjn opgaand hout aan het Engplsche
landschap doetdenken,aan eenezjriviervan

de Peiho,en isvaneenlgekanalendoorsneden.
Hetklimaatiserzacht;degemiddeldewarmte

van het jaar bedraagt er 121/20 C. en de
reqenhoogte 615 Ned.streep. Gemelde zjrivler verdeelt Peking in eene Chinêzen-en
in eene Tartarenstad, en men vermeldt,dat
de eerste een omtrek heeft van 16 en de
tweede een van 22 Ned. mjl.Beide zjn
voorts gescheiden door een muurter hoogte
van 9 Ned.el,met3poorten.welkedesnachts
gesloten worden. De straten zjn breed en

snjden elkander onder regte hoeken,maar

longan ligt aan de rivier van dien naam , tevens volstofen onreinheid.De huizen zjn
niet vervan de zee.M en heeft er eene Kerk laag; die der geringere volksklassen kan
der Hervorm de gem eente,een residentiehuiB, men naauweljks hutten noemen, doch die

een postkantoory eene qouvernementsschool der aanzienljken zjn dooreen hoogen muur

van de straat gescheiden en van ruime binnenpleinen voorzien. Het verkeer op straat
Pek (Het)verdeeltmen in 2 soorten,na- is er, inzonderheid in de Chinézenstad,vermeljk '
mifen zwartpek.W itpek bestaatuit bazend druk.In het midden derTartarensta;
een mengsel van harsen, en zwart pek uit verhef
t zich het Keizerljk paleis,uit een
harsen en hieruitontstaande ontledingsproduc- aantal afzonderljke gebouwen bestaande en
ten.De eigenaardige reuk van pekontstaatuit omgeven door een dikken m uur,w elke eene
dedaarin aanwezigevlugtigepliën.<ifpl
jn- ruimte afbakent ter lengte van 910 en ter
,:k komt in zam enstelling nagenoeg overeen breedte van 7Q0 Ned. el. Al die gebouwen
enz.) en hare haven is ln 1859 opengesteld
voor den algemeenen handel.

metpjnhars,enzwartpk
/pzdkmetcolophonium. zjn van roodengebakkensteenopgetrokken;
Heteerste wordtverkregen dooreenebehande- de daken van het paleis zjn geel,dievan
ling van witte hars metwater,- hetlaatste deverbljven dermandarjnenenz.lichtgroen,
doûrBtukken van pjnboomen,welkevanter- en detemyeldakendonkerblaauw.Degrootste
pentjn grootendeels ontdaan zjn,aan eene pleinen zjn er metgekleurdeenverglaasde
drnogedestillatie te onderwerpen.Dehars-olie tigchelsteenen geplaveid.In de Tartarenstad
gaatdan over,en hetzwartepek bljftachter. verhqft zich desterrewachtmetfraajejdoor
O0k na de overhaling van teer verkrjgtmen Chine'zen vervaardigde instrnmenten, waareene zwarte peksoort, die 00k we1 asphalt onder zich eene hemelglobe bevindtmet eene
wordtgenaamd.
middelljn van Q Ned.e1jwaarop men alde
Pekari(Dicotyles Cle.
)ofnanelzmj;nisde sterrebeelden vindt voorgesteld. Ongeveer
n%m van een zoogdierengeslachtuit de fami- een uur gaans buiten den muur vindt men
1ie 4er Zwjnen.Het onderscheidt xieh 490: 4en Tempel der Klok met eene verbazen;
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groote jzeren klok, en men ziet er een
kerkhof van de Jezuk
'
eten en een van andere
Europeanen.Nabj den stadamuurheeftmen
de woonplaatsen der Europésche gezanten,
het verbljfder Russischekoloniën,alsmede
eenige Christeljkekerken en Européscheinrigtingen.-=.DeChinézenstadishetburgerljke
Peking met eene uit Chinézen, Mandsloe'sj
Mongolen,Koreanen,Japannézen, Tibetanen
enz.zamengestelde bevolkihg.Hier heeftmen

dat 'smenschen natuurljke aanleg en wilBkrachtvoldoende zjn t0thetverwerven der
zaligheid. Zj worden alzoo genoemd n=r

Pelagiu , een Britschen monnik, die in den
aanvang der 5de eeuw naar Rome reisde,
aldaar Coelestins leerde kennen en metdezen
in 410 naar Afrika trok.Hier kwamen hunne
gevoelens ter sprake, omdat Augn.
ntinu a1s
de handhaver van eene tegenovergeBtelde
meening optrad. De stellingen van Pelaq
un
.L

eenemenigtevan winkelsen magazjnen.Bj zjn hoofdzakeljk de volgende:De valvan
al de drukte ontwaart men tevens een diep

Adam heeftuitBluitend hem zelven benadeeld,
ieder mensch wordt00k thans n0g in dengeljken er op drooge rlvierbeddingen:puin zelfzen toestand geboren alsAd> vöör den
en modder zjn er vermengd en opgehoopt, den val, - . de oorzaak van den dood i: in

verval van voormalige srootheid.Destraten

en kwaljkriekendestofvervulterdendamp- de natuur dermenschengelegenj- iederig
kring.Men heeftertempels,gewjd aan den in staatom door betrachtlng dervoorschriften
Hemely aan de Aarde, aan Z0n en Maan, van Jezus zalig te woxden.A1dadeljk wer;
een altaarvoor den Landbouw enz.DeHemel- Coel
estius,toen hj naarde betrekkiny dong
tempel heeft een omvang van 5 Ned.mjl, van ouderling der kerk te Carthago,ln 41Q
en naasthet voornaamste heiligdom verhefen van ketterj beschuldigd enindenbangedaan.
er zich andere tempels en woonverbljven Niettemin koos men hem te Ephese t0tpresvoor de Keizerljke familie.De tempelzelf byter. Pelagi%s had zich inmiddels naar Pais een prachtig gebouw ter hoogte van 30
Ned.el,bestaande uit3 verdiepingen en geplaatst op een vlak,ter hoogte van 9 Ned.
elj zoodat men langs 27 trappen derwaarts

laestina begeven. Toen men hem hier desge-

ljks wegens onregtzinnigheid aanklaagde,
stelde hj,daar men in hetOosten meertot
zjne gevoelens dan t0t die van Anjnk
ntinus

opklimt. HierbrengtdeKeizerJaarljkseene overhelde,in 415 op eenesynode te Dlospolis
oFerande van 11 ossen, 12 rammen enz. In

zjne reqterslvreden metdeverklaring,dat

zjne nabjheid ligto0k derHeilige akker'', hj den lnvloed der genade bj de bekeering
waarop de Keizertelken Jareeenevoor0m- niet buitensloot.In het westen echter deed
yloegt. De Boeddhisten bezitten er zoowel Augu.nténnn op de synode teMileteen Carthage

ln de Chinézen- als in de Tartarenstad een (416)hem reduri
g nieuwebanbliksemsnaar
klooster, ieder m et 2- t0t 3000 m onniken. het hoofd sllngeren. Toen paus Zosimus p0Omtrenthetaantalinwonerszjn degevoelens gingen aanwendde om Pelayiwste verdedigen,
zeer verdeeld. De laatste Chinésche volks- wendde zich eene nieuwe synode van Cartelling van 1845 vermeldt een bedrag van thago (417) t0t keizer Rbnoréws, en deze
1648000 zielen voorPeking en van 21/:mil- gaf last in een nSacrnnarescriptuna''ona alle
lioen voor Peking m et de districten Dassin Pelagianen te verdrjven.Nu volgden 00k de
en W anpin. Reizigers van den nieuweren Pausen dien weg, en zelfs het Concilie te
tjd spreken van 900000 en lretsandder zelfs Epheseveroordeelde in 431hetPelagianismus.
van slechts 500000 inwoners.Men heeft er Intusschen k0n dit vonnis, voor zoover

geene stedeljkeverordeningen,maarde rust
wordter bewaard dooreene sterkepolitie.In
destad liggennaauweljks10000mantroepenj
en de garde bevindtzich in het noorden van
Peking op hetkasteelJoean-min-joeën,terwjl
de veldtroepen wachthoudenaandenbenedenl00pvan dePeiho.Erzjntalrjkeinrigtingen
voor onderwjsen opvoedinq,en sedert1868
bestaat er eene universitelt, waarbj 00k
Europeanen als hoogleeraarswerkzaam zjn.
Peking werd gesticht door keizer Choebilai
in 1279,diezjn zeteluitNangkingderwaarts
verplaatste, in 1470 vernieuwd door keizer
Joenglo, ill 1644 doordeMandsjoe'
s bj den

daardoor het beginsel der zedeljke vrjheid

gekwetstwerd,nietvan duur w ezen,en het
Pelagianismus bleef in den gewjzigden toestand van Semi-pelayianismus (zie aldaar) bestaan.Hoewelde Pelagiaanschegevoelensdiep

zjn doorgedrongen in hetleerstelselderR.Katholieke Kerk,bleefde naam van den vader

dier qevoelens gebrandmerkt, zoodat geene

kerkeljkesede zich naarhem wildenoemen.
Vanzjnegeschriftenisslechtsweinigbewaard
gebleven,enditweinigehebbenwjtedanken
aan hettoeval,datzj bj de geschriften van
HLër6ntmuswaren gevoegd,zooalsde rC0m-

mentarli in Epistolas Pauli,''te Rome vöir
val der dynastie Min.q geplunderd, en in 410 geschreven,- de pEpistola ad Demetri1662 en 1730 dooreeneaardbeving geteisterdj adem'' - en pLibellus fdei-''

wurbj 300000 en 100000 menschen om het

leven kwamen.Den 12denOctober 1860 werd
de stad doorEngelschen en Franschen bezet,
die haar na het sluiten van den vrede ontruimden. Ileeds in 1728 hebben de Russen
eene volkplanting te Peking gesticht. Sedert
den opium-oorlog houden gezanten van ver-

Pelagius is de naam van twee Pausen.

l/elayiwn T een geboren Romein,&verd diaconus der R.Katholieke lrerk!en vervolgens
qauseljk gezant en apocrisiarlus te Constan-

tlnopel,in welke betrekking hj medeqeï*
kte
t0t veroordeeling der gevoelens van Or1ge
' led.
In 555 werd hj t0tPausgekozen.Daarhj
schillendeMogendhedenhunverbljftePeking. in de kerkeljke twisten zeer toegevend wa8
Pelagianen zjn deaanhangerseenerleer, jegensdeGrieken:zoodathjdebesluiten erdie de erfzonde verwerpt en tevens beweert, kende van het Vdfde Oeconomisch Cnncilie
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en de pDrie Kapittels''g:edkeurde,werd een verdeelde, welriekende bladeren2 waaruit in
groot gedeelte der W estersche Kerk afvallig het zuiden van Frankrjk die 0lle verkregen
van hem.Hj overleed den z8sten Februarj wordt. T0t de sierplanten behooren voorts:
560.- Pelagiu ;J,geboren te Rome,maar P. zpsll: Ait.met een dikkenj vteezigen
van Gothischen oorsprong,werd na den dood stengel, hartvormi
ge, onduideljk gelobde,
van lenedietusI gedurende de belegering van met een donkerbrnlnen band geteekende blaRomedoordeLongobardenopdenPauseljken deren en langgesteelde bloemschermen met
ro
aord
ige
en
bloe
sme
tenn
ge
,l,
- P.frïcplpr Cvrf.
,metruigstoelgeplaatst(578)en overleed aan depest h
lancetvormig ingesnedene,
den 8sten Februarj 590. Zievoortsonder
Pel%qianen.
langgesteelde,grjsachtig groenebladeren en
Pelargonium Hlrit.is de naam van een fraajerood,witenzwartgekleurdebloemen,
en P. dlzerlfx- Vent. met groote,witte
plantengeslachtuitde familie derGeraniaceën.
Het omvat kruiden en heesters,die meestal bloembladen, van welke de bovenste twee

in Zuid-Afrika,gedeelteljk 00k in NieuwHolland te huis behooren en zich onderscheiden door eenehonigbuislangsdebovenzjde
van den bloemsteel en door eene onregelmatigebloemkroon.Van det'
alrjkesûorten wor'
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pelargoniums van Odier, met vlekken op
alle bloem bladen,
diadeem-pelargoniums
met eFen gekleurde bloembladen,- fantasiepelargoniumsmet zeerbonte bloembladen,skarlet-pelargonium s met een zwarten gordel
op de bladeren,- enscharlaken-pelargoniums

nameljk van P.a4.
f
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twee bloembladen,- Fransche,vjfvlekkige

beelding van een pelargonium van Odier,
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scheiden: grootbloemige, Engelsche pelargoniums, met donkere vlekken op de bovenste

met bonte, witte of gele,gegordelde ofgestreepte bladeren. W j geven hierbj de at
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Pelargonium van Odier(#.Aug'
tuteXïe!2e#.

de komst derloniërs,Aeoliërsen Doriërs.De
oude Grieken beschouwden hen als een zelfstandig volk, doch met hen van denzelfden

stam ,terwjl er in Attica en elders velen

gevonden w erden,dieroem droegen op hunne
pelasgische afkomst. De Pelasgers hadden
vaste woningen en hielden zich bezig m et

landbouw en veeteelt. Voorts roeiden zj

bosschen uit, ruimden rotsen uit den weg,
maakten moerassen droog,stiehtten in vruchtbare dalen sterke steden? die m eestal den
naam droegen van Larlssa, en bouwden

cydopiBchemuren.Zjwaren vooralgevestigd

te Dodona in Epirus, in Thessalië, te Orchomenosin Boeotië,te Mycenae in Argolis,

te Sicyon enz. Zj vereerden den hoogsten
G0d,Ze%s (Jupiter),den aether,alshelderen
hemel zonder beelden of tempels op hooge

bergtoppen.Hun naam werd verdrongen door
dien van Hellenen, onder welken zich de
gekweekt. Trouwens zj zjn wegens hare stamm en der Ioniërs, Achaeërs,Aeoliërs en
vaak w elriekende, fraai geteekende bladeren D oriërsvereenigden.

den tallooze verseheidenheden in de tuinen

en prachtiye bloemen algemeen in trek.De Pelet (Jean JacquesGermain,baron de),
heesterachtlge soorten kan men g'
emakkeljk eenFranschgeneraal,geboren den 15denJulj
aan '
tgroetlen krjgen,terwjldekruidachtige 1777 te Toulouse,trad in 1800 indienstbj
metknollige wortels eene zorgvuldige behan- hetkorpsdergenie,nam in 1805alsadjudant
delingvereischen.Vandesgortennoemenwj: van den m aarschalk M asslna deel aan den

P. odorcfiddi-lel a4ff.,met een zeer korten, s1
a4 bj Austerlitz,streeddaarnain Calabriöj
vleezigen stengel,zeergeurige,langgesteeldej Dultschlandt Polen en Oostenrjk en verge-

roodachtig-hartvormire, lichtgroene bladeren zelde in 1810 genoemden maarschalk op zjn
en kleine, witte, ln s-bloemige schermen rampspoedigen krjgstogt naar Portugal.In
geqlaatste bloemen;deze planten T.çosewm den Russisehen veldtogt onderscheidde zich

W %lld. leveren de Algiersche geranium-olie. Pelet als chef van den generalen staf eener
Laatstvermelde pelargonium is eene verschei- divisie der Jongegardebj Smolensk en B0no.In 1813werdhj brigade.generaalen
denheid van P.At4#>!l dif.,methandvormig rodi
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vocht bj Dreglen en in 1815 bj W aterloo. sommigen nam P6l-n 00k deelaan den Togt
Na de tweede Reshuratie leefdehjeenigen 4erArgonauten en aan den Btrj;derLapithen
tjd amjteloos,doch ill 1818 werd hj veld- en Centauxen.
maarBchalk bj den seneralen stafen 1id der Pelew-eilanden (De)vormen eenegroep
commissievanverdedlqing.N0gvôôrdeJulj- van omstreeks 26 eilanden in de Stille Zee,
omwenteling werd htjln den adelstand opge- gelegen op 80N.B.en 1520 0.L.van Greennomen, en zag zich daarna benoemd t0t 1id wich,tusBchen dePhilippjnscheen deCaro-

4erKamervanAfgevaardigden,waarhjzich lina-eilanden.Zj zjn door koraalriâ'
en ûmbj de Liberalen voegde.In September1830 ringd en worden bewoond door zeer krjgBzag hj zich benoemd t0t directeur van de haftigeMalejers,diegestadig onderlingnorlog
Ecole d'application van den generalen staf, voeren. De grond is er vruchtbu r en voedt
t0tluitenant-generaalen t0t directeurvan het eenetllrjkebevolking.
depôt van 0or10g. In laatstgenoemde betrekPehas, volgenB de orieksche sage een
king heeft h*
P* eene nieuwe topographisehe zoon van Cretkews, koning van Jolchusj nf

kaart van Frankrjk doen vervaardigen.In van Poseidon (Neptunus) en van Tyço,een
1837 werd hj pair,in 1850 doorhetdepar- broeder van Nelens en Aeson,maakte na den
tementAriége naar deNationale Vergadering d00d zjns vaders zich meestervan deheergezonden, en na de Decembergebeurtenissen schappj door Aeson te verdrjven. Om zieh
van 1851 doorden Prins-presidentt0tsenator tegen diens zoon Jason in veiligheid te stelbenoemd.Hj pverleed den zostenDecember 1en, zond hj dezen naar Colchis, om het
1858, ondexscheidene krjgskundige werken gouden vlies (zie Argon- tenq te halen. Na
nalatend, zooals: pMémoireB sur la guerre diens terugkeer haalde M edla de Peloden
de 1809 en Allemagne (1826j4 d1X)'', en (dochtersvanPeliasjcver om harenvaderin
rMémoires militaires,relatifs à,la succession stukken tesnjden en in een keteltekoken,
d'Espagne (1836-1862, 11 d1n)''.00k was ten einde hem te verjongen. De Peléadœ
hjmedewerkeraandenpspectatenrmilitaire''
. namen daarop de vlugt, en 00k Jason en
Peleus wasvolgensde Griekschemythologie een zoon van Aeao%s,koning van Aegina,
en van Endeïs,tevenseenbroedervan Telamon.
De beide broeders spanden zamen t0thet0mbrengen van hunnen halfbroeder TAOCSI:,die
hen in hethantérenderwapensovertrof,eneen
van hen wierp dezen met den diBcusdood,

weshalve zj door AeaeusuitAegina werden
verbannen. Pel-s begafzich naar Phthia in
Thessalië naarzjn 00m A ryt'
lon,'ierd door
dezen van bloedsehuld gereinigd en ontving
diens dochter Antlgonlten huweljk meteen
derde deel des rjks. Toen hj voorts zich
ter Jagt begeven had met zjn schoonvader
doodde hj dezen bj ongeluk envlugttedientengevolge uitPhthianaar JolcustotAeastns,
die hem nogmaalszuiverde.Bj de ljkspelen
van PeliaswerdhjdoorAtalanteoverwonpen.
In Jolcusechterwerd Astkdamî
la,degemalin
van Aeastns, ophem verllefd.Toen hj hare
aanzoeken Van de hand wees,belastexdezj
hem bj zjne gemalin door te verzekeren,
dat Pel6%.
% in hethuweljk wilde treden met
hare dochter Dterope, waarna Anti
gonl zich
door ophanging van het leven beroofde,-

Mldea werden verdreven door Aeast%n, den
zoon van Pelias.
Pelikaan. De Pelikaanachtige vogels
(Steganopoden) vormen eene famiiie der

Zwemvogels (Natatores), wier teenen alle
vier onderling door zwemvliezen vereenigd

zjn.Hun bek islang ofmiddelmatig,en de
vleugelszjn zeerlang en uitstekendgesehikt
t0t vliegen. T0t deze familie behooren de
eigenljke Pelikanen, de Jan van Gent,de

schollevaar, de fregatvogels, de slanghalsvogels en de keerkringsvogels.

De el
genljike pelikanen of kropgangen zjn

groote vogels met zeer lange bekken,waarvan de bovenkaak plat ofweinig gewelfd is
en aan het einde met een haak voorzien,

terwjlde onderkaak uitQ buigbarezjden en

een vliezigen zak bestaat, w aarin gevangen
visch kan bewaard worden. De vlugt der
vleugels is zeergroot,en de hals lang,m = r
de staart zeer kort en afgerond.De gewûne

pelikaan (Pelecanus onoerotalus) komt voor
in troepen in Klein-Azië en aan de Zwarte
en de Cagpische Zee, en wordt 00k we1in

Griekenland,aan de Donau en in Hongarje
voortsbj Acastu.
%doortezeggen,datPele%s aangetrofen. Hj is veel grooter dan eone
pogingen had gedaan om haar t0tontrouw zwaan en roodachtig witvan vederen,terwjl
te vervoeren, waarna Acastu hem op de de slagpennen zwart zjn.Desnavelisgeel
Jagtzochtte dooden.opden Pelion trouwde en roodachtig aan de spits; 00k de naakte
P61e%s nu met de Nereïde Thetis. Op het huid om de oogen en dekrop zjn geel.Op
bruiloftsfeest bevonden zich de Goden 0n den schedelzjn devederen kuifsgewjsverbragten aan denjonggehuwde allerleigaven, lengd. Sedert langen tjd is deze vogelhet
bjv. Poseidon (Neptunus) de onsterfeljke zinnebeeld der moederljke liefde, daar het
paarden Balics en Xanthos, CMron eene lans volkssprûoklezegt,datdezevogelzjnelongen
#an esschenhout, enz.; maar op datzelfde opkweekt metzjn bloed,waartoevoorzeker
feestmaalwierp Ero een gouden appelonder deroode kleur der snavelspitsaanleidingheeft
de gasten met het opschrift:pAan de schoon- gegeven.Hj vliegtmetgrootgemak en bouwt
Bte''. Tltetis schûnk hem een zoon,Aelillqs een kunsteloos nest van gras, w aarin het
genaamd. Om zich op Acastu en Astydamla wjf
le2 ejerenlegt.ErnetweedeEuropésche
te wreken, trok Pel- s met Jason en de soortisdeyekuifdepel%kaan (P.crispuB),terDioneuren ten strjde tegen Jolcus,verniel- wj1men n0g anderesoortenaantreftin Amqde hetland en (boddede Koningin.Volgens

rika en Australië.
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Peding is de naam van een gebergte in schri
jver van Lodet
vj;k IJF,werd in 1624
hetnoorden van China op 32- 350 N.B. Het te Béziers geboren en was een telg van Pro-

is vermoedeljk een oosteljke uitlooper van
den Koeën-lun en bestaat uit eene reeks van
evenwjdigs, uit vervormingsgesteenten en
graniet zaamgestelde bergketens.De aanzienljkste toppen bereiken eenehoogte van 2000

testantsche ouders.Hj studeerdein deregten

en schreefeene rHistoire de l'AeadémieFrançaise'',welke zoozeer in den smaak viel, dat

lljheteerelidmaatschap van datligchaam en

eene toezegging van de eerste openvallende
Ned. e1, en de eenige geschikte handelsweg plaats verkreeg.Hj vestigde zich teParjsj
dwars door dit gebergte is de pas van omhelsde de R.Kathnlieke godsdiensten ontNantsjaoe,1000 Ned.elbovenden zeespiegel ving door de bemiddeling van I'osguet de
betrekkingvanstaatsraad.ToenlaatBtgenqemde
gelegey.
elonon
Pellon (De),thans Plessiahi,een bosch- in ongenade was gevallen,werd 00k P'

rjk gebergte in Thessalië, zich verheFend in de Bastille gezet,en diârschreefhj ter
ter hoogte van 1620 Ned. el, ligt in het verdedigingvanzjn begunstigerdememoriën,
landschap Magnesia tusschen hetmeerBoebeis welke a1s modellen van pleitzaalwelsprekenden de Thracische Zee.Zuidwaarts vormthet heid werden beschouwd.Naverloop van vjf
devoorgebergten Sepias en Aeantion.Hetver- Jaren herkreeg hj de vrjheid en werd door
vult eene merkwaardige r01 in de mythus den Koning met gunstbewjzen overladen,
van den Reuzenstrjd, daar de Reuzen den terwjl hj dien Vorst op zjn togt naarde
Ossa Op den Pelion wentelden?om den hemel
te bestorrnen. Voorts Nverd dlt gebergte beschouwd als de woonplaats van den Centaur
Ck/on,bj uitnemendheid ervaren in degeneeskunde1 welligt omdat er vele genee8krachtige kruiden groejen.Eindeljk verhaalt
men ,datvan hethontvan den Pelion,waar

Nederlanden vergezelde en geene vleitM l

spaarde.Hj vielechterdoorden invloed van

madame de M ontespan nogmaals in ongenade,

en overleed den 7den Februarj 1693. Zjn
hoofdwerk:gllistoire deLouisXIV (1749,8
d1n)'',loopt van den Pyrenéschen Vrede t:t
1672. 00k zjne rLrttres historiques et
eiken-en kastanjeboomen groejen,hetschih opuscules (1729,3 dlnl''bevatten veelmerknArgo' vervaardigd is. Op zjn t0p verheft waardigs.
Pella is de naam vaneene voormaligesta;
zich hrtheiligdom van ZewnHcfcdld.
Péllssier (AimableJean Jacques),hertog in Macedonië, alsmede van eene stad in Paran *J!Jko/ en maarschalk van Frankrjk, laestina, t0t Decâpolis in Peraea behoorend.
geboren te Maromme (Seine-lnférieure) den Zj werd doorAntioel
tnsdeGrppf:veroverdj
6den November 1794, bezocht de militaire door Aleœander Jcwwcdl.g verwoest en door
scholen te La Fléche en St. Cyr, trad in Pompe
jushersteld,enwasbj deverwoesting
1815 alsonderoffderin dienstbjdeartillerie, van Jerusalem de wjkplaats der aldaar gediende daarna bj de infanterie,zag zich in vestigde Christenen.Pella 1ag op een heuvel,
1819 geplaatstbj dengeneralenstaftenkwam t
de.rel
vepo
nlljse,Bopppedrv
apl
kt
rnzhe
eet,
e5
geNe
nov
Scb
yo
tho
el
ee
kd
ve
a
vervolgens als aide-major bj een regiment :
hussaren,waarnahjin 1821t0tdeinfanterie hedendaagsche Fahil.
terugkeerde. In 1823 nam hj a1s adjudant
Pellegrini(Pellegrino,genaamdTibaldolj
van generaal Grundler deel aan den 00r10g een uitstekend Italiaansch zchilder en bouwin Spanje,en in 1828 vergezeldehj alsad- kundige, geboren te Bologna in 1527,begaf
JudantgeneraalDnrrie. naarGriekenland.In zich in 1547 naarRome,waarhj metjver
1830 trok hj naar Algérië en werd daarna de voortbrengselen van M ichtele dsgelo bemaloor bj den generalen staf in Frankrjk. studeerde, zich toen bj de bouwkunst beIn November 1831 keerde hj metgeneraal paalde,maart0tde schilderkunstterugkeerde,
8chmamm naar Algérië terug, en zjn naam t
waarna cardinajanlpPo
gj
heemBob
egla
e
ale
ls t
lo
ns
att
deme
lot
tgd
ee
werd berucht,toen hj in 1845 een drom van aak, om in zt
400 Arabieren,die in de Dahara-grotten ge- vallen van Odysseus (Ulysses) te schilderen.
w eken waren en zich niet wilden overgeven, Doorzjne versiering derkapèlvan den Heidoor rook liet verstikken. Voor 't overige ligen JacobusderAugustjnen verwierfhj den
evenwel heeft hj zich gedurende zjne 15- naam van M iehel-angelo riformato.In de zaal
Jarige dienst in Algérie
- bj verschillende der Beurste Anconaschilderde hj den mongelegenheden door ongemeene dapperheid 0n- sters-temmenden Hlraclls(Hércules),doch1ederseheiden.In 1855 werd hj kommandant verde 00k bevallige stukken in olieverf,d00rvan het eerstekorpsvan hetOosterscheleger, gMns met vele iguren versierd en levendig
belastte zieh in Meivan datjaarmetde be- van coloriet. In 1562 riep cardinaal Carlo
legering van Sebastopol en zag zich na den .pero-dohem naarPavia,om hetyaleisdel
la
va1 dier vesting t0t maarschalk benoemd.ln Sapienza te ontwerpen, waarvan ln 1561 de
1856 keerde hp uitdeKrim naarFrankrjk eerste steen werd gelegd.TeMilaan herstelde
terug en werd door den Keizer t0t hertog ht1 het aartsbisschoppeljk paleis,en na de
mol Malakof verheven met eenJaargeld van voltoojing van de kerk van den Heiligen
100000 francg.In 1858 en 1859 washj ge- Fidelis werd hj in 1570 eerstearchited van
zantteLonden,voerdein laatstgenoemdjaar den D0m te Milaan, waarna hj hetinwenhet bevel over het observatieleger aan de dige van dit gebouw in een nieuweren stjl
Rjn, werd in 1860 gouverneur-generu lvan veranderde.In 1566 bezochthj op uitnooiingvan Philippu TTdestadMadrid,om aldM r
AlP
géliq,enoverleedalqaarden22stenMei1864. gi
ellsson-Pontanzer (Paul), geschied- het plan te ontwerpen tothetEscuriaal.Hier
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wer; hj tQt markies %an FcIdpI#lbenoemd en tevens vriendschap sloot met Vineenzo
en vertoefde er9Jaren.Toen keerdehjnMr Aplfï en UgoFo:c0I0.Hier schreefhj zjne
Milun terug,waarhj in 1592 overleed.
treursyelen: rLaodimia''en nFrancesca da
Pellen is eene bewerking, welke dient Riminl''. Het eerste beschouwde hj zelfa18
om Bommige vruchten van hare omhulselste eene mislukte proef, maar hettweede werd
bevrjden,bjv.spelt,gerstenz.Tothetpel- metklimmenden bjvalopgevoerd in devoor1en van laatstgenoemdegranen bezigtmeneen naamste schouwburgen van ltalië.Na den va1
pelmolen, waarin zj tusschen een vastliggen- van hetNapoleontisch bewind werd hj huisden en lossen Bteen (looper),die van groeven onderwjzer der kinderen van graaf Porro
voorzien zjn, bj de omwenteling van den Zcelldrfds-gFzi, btJwien htjmadamede Sfelj
lossen steen van hunne omkleedsels w orden Seltlegel,Byron,Brougltam,enandereberoemde
gezuiverd.Het maalgoed komt nameljk,de vreemdelingen leerde kennen.Omstreeks dien
Bteenen verlatend, in eene windbuis,waarin tjdontwierp hjmetanderevaderlandlievend,
het kaf door den luchtstroom wordtwegge- mannen,zooals M annoné,Wgeckd,Romagnos1
voerd.
enz.,hetplan om een tjdschriftuittegeven,
Pellestrina is de naam van een duinaeh- hetwelk t0t zedeljkeopbeuring derltaliaanachtig eiland vöör de lagunen van Venetië,
ten noorden door de Porto di Malamocco
en ten zuiden door de Porto di Chioggia
ingesloten en door het kanaalvan Pellestrina
van hetvaste land gescheiden.Hetis 15 Ned.

sche natie zou dienen en tot voorbereiding
voor de wedergeboorte van Italië.Dientengevolge ontstond in 1819 de rconciliatore''
,

waaraan de Oostenrjksche ambtenaren zich

niet weinig ergerden, zoodat het met groote

mjllang en 200 Ned.elbreed,doorzware, moejeljkheden tekampen had.O0k hetderde
met marmerblokken bevestigde djken tegen treurspel van Pelloo: rEufemio di Messina''
de woede der zee beveiligd, en heeft een vond bezw aren bj de censuur,en de uitgave
vruchtbaren bodem voor ooft, groenten en werd eindeljk alleen veroorloofd onder de

qeulvruchten.In het midden van heteiland
llgt zjne hoofdqlaats,desgeljks Pellestrina
geheeten,metrmm 6000inwoners(1871).
Pelletan (Pierre Clément Eugène)) een
Franseh Bchrjveren staatsman,geboren den

voorwaarde,dathetnimmerz0uworden opge-

reeksvan Jaren zaedeTverkeraan derPresse''
en aan de Revue des Deux Mondes''@ In
1863 en 1869 werd hj a1s lid der oppositie
naar het W etgevend Ligehaam afgevaardigd,
in 1870 bj de September-revolutie tot minisster zonderportefeuillebenoem d?engedurende
debelegering van Parjswashj bepaaldeljk
belast m et de zorg voor de am bulance. In
1871- 1876 behoorde hj als 1id van de republikeinsche linkerzjde tot deNationale Vergadering, en sedert 1876 is hj 1id van den
Senaat. Behalve een Pntal vlugsehriften lqve
rde hj; cLa lampee'teinte(1840,2 d1n)M,
rL'
histolre du Brahmanisme (1846)''1DHeures dlztravail (1854, 2 dln;2dedruk,
1869)'', - rLes droits de l'homme (1858;
2de druk, 1867)/',- rLa nouvelle Babylone
(1863)''- rDéeadence de la monarchiefrançaise (186044de druk ,t8:2)'',- sLes fêtes
d'intelligence (1863)',- rLa chartedu foyer
f.
1864)''1 - rNbuvelles heures du travail
(1810)'',- pElisée; voyage d'un hommeà
la rechrrche de lui-même(1877)'',enz.
Pelhco (Silvi0),een verdiensteljk Italiaanseh dichter,geboren den 24stenJunj 1789
te Saluzzo in Piémont,ontving zjne opleiding te Pignerolles en betoonde reeds vroeg
aanleg voor de dichtkunst.Op l6larigen leeftjd begafhj zich naarLyon,bleefer4Jaar
en hield er zich jverig bezig metde studie
der Fransche letterkunde.In 1810 keerde hj

genschap sckreefhj de treurspelen:s:lginia
d'Asti''en p'
Esterd'
Engaddi''.Nadathj 0mstreeks 2jaarin denkerkerhaddoorgebragt,

voerd.In datzelfdejaar(1820)werdnietalleen
de verschjning van den pconciliatore''verbnden,maaro0k Pellieozeltmetzjn vriend
M aroneelli,beiden zonder reden van carbona-

Qgsten October 1813 te Maine-Bertrand (Cha- rismus beschuldigd,in hechtenis genomen en
rente-lnfêrieure) studeerde te Parjs in de eerst in de gevangenis van Santa Magherita
regten en daarna in de &vjsbegeerte en let- te M ilaan!daarna in dieonderdeloodendaken
terkunde en was vervolgens gedurende eene te Venetièopgesloten.Gedurendezjnegevan-

metzjne familie terug naar Milaan,waarhj

zich benoem; zag tot leeru r in de Fransche
taalM n de schoolvan het militaireweeshuis

werd hj onder voorwendsel van te hebben

deelgenom en aan een geheim genootschap ter
dood veroordeeld,w elkvonnisdoordenKeizer

veranderd werdin ls-larigegevangenschapop
den Spielberg.De ruwe enwxeedebejegeningj
welke hj hier ondervond,heeft hj in zjn
w erk: pLe mie prigioni'' op eene roerende
wjze geschilderd.Temidden Van een schier
ondrageljk ltlden vervu rdigde jjP** er zjn
treurspel: XLeoniéro daDertona''
1hetwelkhj
in zjn geheugen bewaren m oest, daarm en
hem alle schrjfgereedschap onthield.In 1820
werd hj,onderden indruk derJulj-omwenteling te Partjs, met Maroncelli op vrje
voeten gesteld.Met eene geknaktegezondheid

en doorovermatigemjmeringt0tmystidsmus
vervallen,keerdehjnaarzjnvaderlandterug,
en werdsecretarisenbibliothecarisinhetpaleis

der saarkiezin z?arolo,Yraar hj den lstenFebruarj 1854 overleed.Zjn geschrift:rLemie
prigioni''isin allebeschaafde talen overgezet,

en behalve de reedsgenoemdeleverdehj de
treurspelen : rGismonda da Mendrisio'', -

DErodiade''- en n'
romaso Mor0''.Hj had
zich Alplrit0tvoorbeeldgesteld,maarbleef
ver van diens krachtiqe karakterteekening
verwtlderd,terwjlhj zlch veelmeeronderseheidde door zachtheid en gevoel.Hetzelfde

kan men zeggen van zljnediehterljkeverhalen

uit de middeneeuwen, pcantiche'' getiteld,

van zjne ppoesie inedite'' en van zjne
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Discorso dei dnveri degli uomini''
. Zjne Megaris,LpcrisjBoeötië en Phocië.Metdeze
gezamenljke werken zjn bjherhaling inhet k0n het een leger van 60000 man te velde
brengen,maar het was daarentegen zwak op
lichtverashenen.

Pel6pldas, een zoon van Hi
pplkles en zee, slecht voorzien van geld en van aard
metEp- inondasdeschepperderThebaansche onhandig en traag.Athene gebood overalde
hegemonie,wasdetelgvaneenaanzienljken ogrlogsmiddelen der talrjke Staten van den
gtam en k0n reedsvroeg beschikken overeen zeebond,over eene vloot van 300 schepenen
grootvermogen.Nietteminleefdehj zeereen- een leger van 30000 soldaten, - het had

voudig en wjddezich uitsluitendM n debelangen van zjnegeboortestad.Na de verovering van Cadmea door Pl
toebidas (323 vöör
Chr.) nam hj inet 300 democraten de vlugt
naar Athene, doch keerde, toen de va1 der
Oligarchen voldoende was voorbereid,in het

najaar van 319 met 12 makkersterug,vermoordde saet de overige zaâmgezworenen de

aanvoerders der oligarchische partj,en zag
zich daarop tot boeotarch benoemd.In den

oorlog tegen Sparta zegepraaldehj a1saanvoerder van de door hem georganiseerde Hei-

ligeSchaarbjTegyra(276),voortsbjLeudra
(371)jen nam daarop deel aan den eersten
veldtogt der Thebanen in den Peloponnesus
(370- 369).Laterpoogde hj den invloed van
Theben in het noorden uit te breiden, bevrjdde de Thessaliërs van de Xacedonische

6000 talenten in de schatkist en eeneJaarljksche inkomstvan 2000 talenten,en werd

daarenboven aangevoerd door denbeleidvollen
Pêrieles zoodat men dââr welrekenen kon
op de zegepraal en alzoo op de Atheenache
hegemonie.
De00rl0g nam een aanvangmeteenmislukten aanvalderThebanen op Plataeae,waarop
het Peloponnésisch leger, aangevoerd door
koning Arclddamus, een invaldeed in Attica.
Die invallen werden in 430,428,427en 425
herhaald, maar zonder gewenscht gevolgj
daar de Atheners op raad van Plricles het
land ontruimden en zich achter hunne muren

terugtrokken,terwjlzj wraak namen door

de verwoesting van Megarisen van de kusten
van den Peloponnésus,alsmede doorhetver-

drjvenderAegineten.Dochbereidsin430ont-

bezetting te Larissa, noodzaakte den tyran stond in hetoverbevolkte Athene de pest,die
Aleœander van Pherae toteen verdrag,waar- 00k in 429 bleefaanhouden,5000 soldatenen
door de vrjheid derafzonderljke steden ge- Plréeles zelven wegrukte en hethandhaven
waarborgd werd,en trad'bj de twisten over der orde belemmerde.W é1 werd in 429 Potiden troon van Macedonië meermalen a1s be- daea veroverd, - wél streed Pltoeion v00r-

middelaar op. In 368 vertrok hj a1s gezant syoedigin dewesteljkezeeën,maardeschatnaar Thessalië, maar werd door Aleœandr klst dbr Athenerswasuitgeputen zj waren
van Pherae in de gevangenisgeworpen,waar- genoodzaakt,zich eene belasting op het veruitEpaminondashem bevrjdde.Tn 368 sloot mogen op te leggen en tevens meervan de
hj op lastvan zjnegeboortestadteSusamet Bondgenooten te vergen,om voldoende v00rden Koning van Perzlëeenvoordeeligen vrede, bereidselen voor een oorlog te maken. Het

en sneuveldein 364 bj Cynocephalae in een beslissend overwigtvan Athene,datnu niet
00rl0g, dien hj ter gunste der steden van langer door een ultstekenden staatsman,maar

Thessalië tegen Aleœander van Pherae Onder- door eergierige, baatzuchtige en ligtzinnige
nomen had.
partjhoofden bestuurd werd, ging verlorenj
Peloponnésischen Oorlog (Den)noemt en de 00rl0g werd dientengevolge wissel-

men den beslissenden strjd tusschen Athene
en Sparta overdeopperheerschappj (hegemonie)in Griekenland,gevoerd indelaren 431404 vöör Chr.Lang was die strjd verschoven
door degematigdheid derbeidepartjen,mM r
eindeljk deed Corinthe hem uitbarsten,daar
deze stad najverig was op de zeemagtvan

vallig en onzeker,terwjl beide partjen al

hunne krachten inspanden, haat en verbittering aanleiding gaven tot velerlei gruwelen
en de hartstogten derpartjen alle vaderlandsliefde verstikten. In 428 werd Lesbos, éôn
der bondgenootenvan Athene,afvallig,waarna
Pach'es in 427 dien Staat weder t0tonder-

Athene en tevens gebelgd over den steun, werping bragt en bloedig tuchtigde, terwjl
door Athene verleend aan Corcyra indenslag de Peloponnésiërs in 427 Plataeae veroverden
bj Sybota (432),alsmede over den aanval en geheel en al vernielden. In 425 bezette
der Atheners Op de Corinthische koloniePoti- de Athener Dem6nthenes Pylos en verdedigde
daea,terwjl 0ok Meqara wegensbelemme- het met goed gevolg tegen de Spartanen.
ringen in den handelgrlevenhadtegenAthene. Toen 400 Spartanen op Sphacteria wareningeBeide wisten de Spartanen en de overige sloten,kwam Sparta metvoorstellent0tvrede,
volken van den Peloponnésus in 432 over te maar deze werden te Athene opraad van den
halen t0t het besluit, om van Athene niet volksmenner Cleon van de hand gewezen.

alleen de vrjheid van Aegina en Potidaea, Wélveroverde nu Cleon Sghakteria9en nam
maar 00k de herstelling dervr/heid en onaf- 120Spartanen gevangen,d1ehja1sgjzelaars
hankeljkheid van alle Grieksche Staten te behield, om nieuwe invallen in Attica te
eischen,alzoo de vernietiging vanh'
etverbond

verhoeden, - wél bezette Nicos in 424

der zeevarende stammen,terwjlmen aan de Cythéra en Thyréa, maar zjn aanval op
Atheners,z00 deze op raad van Plrolesdien
eisch van de hand wezen, den 0orlog z0u

Meçara werd door Brasidas verjdeld en de
poglnq derAtheners,om deheerschappj over

verklaren.Spartajverdein schjnvoordevrj- Boeötlë te verkrjgen, eindigde met hunne
heid van Griekenland en vond dan ook buiten nederlaag bj Delion.Brasidantrok toen met
den Peloponnésus bondgenooten,namelgk in

een Spartaanseh leger naar M acedonië en
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bragt er talrjke steden,welkûtotde bond- veroordeeling te bewerktm der veldheeren)
genonten van Athene behûorden,tûtafvallig- die btjde Arginusen deoverwinning behu ld
heid. Toen hj echter in 422 tegeljk md hadden) zoodat 6 van hen werden teregtgeCleon bj Amphïpolis sneuvelde,kwam door steld.- Lysander,debekwamevlootvoogdder
den invloed van gematigde mannen in 421 Peloponnésiërs, vernietjgde daarop de laatste
een so-jarige vrede (de Vrede van Nicias), Atheensche vlopt bj Aegospotamôs (405)en
alsmede een bondgenootsehap tusschen Sparta nûodzaakte,doordeverraderljkeoligarchen
en Athene t0tstand,waardoûr de herstelling gëholpen, in het voorlaar van 404 Athene
van den status qu0 ante bellum vastgesteld t0teeneûnvoorwaardeljkeovergave.Destad
enaanden 00rl0gvanArchidamas(431- 421) Ontkwam aan eene volkomene verwoesting,
een einde gemaakt werd.Sparta verwjderde maar moest zich aan de vrçdesvoorwaarden
zich door dezen vrede van zjne voûrmalige der Spartaneu onderwerpen. De vrucht van
jarigen Oûrlog was dusdcvernietiging
bondgenooten,bepaaldel:
ilk van Corinthe,dat dien zkdurdoorzjnehoop vertdeld zag,en eront- der magtvan Athtme,terwtjlhetzegevierende

stond tusschen Corinthe,Arg0B!Elison Alan- Sparta zich weinig bekommerde om hetdoel

tinéa een niçt
lw Peloponnéslsch verbûnd, van den strijd, de onafhankeljkheid der
hetw elk A 1cé3z'tztf:d, die inm iddels te Athene Gl
'iekscheStaien,maarerevenmininslaagde,
groûten invloed verworven had, aanstgnds geheel Griekenland aan zjne heer8chappp te
wilde bezigen t0t vernietiging van de magt onderwerpen- D oor de vernietiging van het
van Sparta in den Peloponnêsus.Deze poging middelpunt der Grieksche besehaving, van
leed schipbreuk op de nederlaag der Bondge- Athene a1s staatkundige magten doorde ver-

nooten bj Mantinéa (418).D00reeneruste- meerdering van den onderlingen najverder

leozeeerzuchtgeprikkeld,verleiddeAtiolblgde: verschillende Staten van Hellas was hunne
daarop de Atheners in 415, om al hunne zam ensmelting t0t een staatkundig geheel
krachten te besteden aan eene gewaagde eene onmogeljkheid geworden, terwjl de

onderneming tegen Sicilië,en toen hj in het bljvende verdeeldheid de Grieksche vrjheid
beslissend oogenblik dpor den tûeleg zt
jner metg1.ootgevaarbedreigde.Devoortreseljke
tegenstandersin hetprocès derHermesbeelden geschiedenisvan den Peloponnésischen oorl0g

gewikkeld en dnor eene aankl
agt,die zt
jn
leven bedreigde, tot eene vlugtnaar Sparta
gedwongen was,veroorzaakte hj nietalleen
door de door hem aangeradenc ondersteuning
van Sïracuse de verjdeling der expeditie
naar Sldlië (413),maarwekte de Spartanen
onk Op, om weder een aanvang te maken
met den oorl0g door het plotselp
-k bezetten
van Decelea in Attica en t0thet organiséren
eener vloot)met hulp van Perzië.De Athe-

door Tltueydidesloopt t0t411;het overige is
in de rllellfmica''van X enophon besehreven.

Peloponnésus (De) ofhetEildnd $cl

Pelops, thans Moréa gelleeten,ishet zuide-

ljke Grieksche schiereiland? hetwelk donr

de landengte van Corinthe in verband staat
met het vaste land en de gewesten Arcadiëy
Aehaia, Elis, Messenië,Lacgnië,Argolis en
Corinthe emvat. De weleer digt begroeide

en van talrjke rivieren doorsrfeden bergen,
nbrsmaakten metmannenmoedzichtenstrjde welke er zich verhehbn,gaven aan het land
gereed, maar werden door de verwpesting e:n woestvoorkomen,en daarm en eralleen
van Attica en door den afvalvan Euboea en in Argos, Sparta, Messenië en Elis vrj
van veleAziatisehe bondgenooten belemmerd groote vlakten aantrof, legden de bewoners
in het verzamelen hunner krachten, terwjl er zich meer t0e op de veeteeltdan op den

zj tevensgeteisterd werden doorburgertwis- landbouw.Dewjlvoortsdekustensterk zjn

ten, welke, door Aleiblades aangevuurd om

ingesneden, was dit schierûiland uitmuntend

van S'olon en op de instelling van een Raad
van Vierhonderd, diê echter slechts 3 maanden de teugels van het bewind in handen
hield.Het scheen,datde zaken voor Atbene

bezig hield.HetaantalinwonersvandenPe10-

daardoor zilne terugroeping te verkrjgen, in gelegen voûr de zeevaart,waarmeê men zich
411 uitlieper.op de afschaëng der w etten echteralleenteCorinthemetvoldoenden jver

eyn gunstigen keer zouden nemen,toen A1&

b'
t
F
ades,doordçvlootbjSamosterugqeroepen,
dePerzen weerhield van eenekrachtlgeondersteuning der Spartaanschevloot)()p deze bj
AbyduB en bj Cyzicus (410)deevel'winning

ponnésus in den tjd derPerzischeoorlogen

t0t aan Alesander de (/z'pp/: wordt geschat
9p ruim 1 millioen.De otldste inwoners van
den Peloponnésus waren,behalve de vroeger
aldaar reeds gevestigde volken (Cauconen,
Cynuriprs, Azanen) Epeiërs en Lelegers),
hoofdzakeljk uit het oosten over de ze8 derw aarts verhuisde Pelasgers, weshalve hd
oûk l/elasgia wcrd genoemd.De oprspronke-

behaalde, de steden aan de Propontis herOverde en in 408 te Athene benoemd werd ljkezetelderPel
asjerswasArgos,deoudste
t0t Opperveldheer met onbeperkte m agt. De stad van hetsohierelland,weshalvedeAttischo
t
r
eur
s
pe
l
di
c
ht
er
s
het geheele land weleens
jongere Cye'
us echter? die ihmiddels stadhouder van Klein-Azië was gewordenjverleende met dien naam bestempelen. Het levendig
aan de Spartanen een krachtigen bjstand,en verkeer*1 datArgosmethetOostenOn4erhield,
teAthene verhinderden degewetenlûozepartj- Tiordt ln de sage voorgesteld door de medehonfden,nameljk de Oligarchen?hetsluiten deeling,dat Danaws uitEgypte en Pelopsuit
van een voordeeligen vrede,m aakten in 407 Klein-Azië derwaarts trokken. Naar laatstgebruik van de tegenspceden van d6n onder- gemelde9 den stamvader der Atriden, werd
bevelhebber van Aloibladesjom laatstgenoem- het sdi
iereiland genoemd. op een niet met
do ten val te brengon,en wiBten in 406 do jt
zistheid te bepalen ttdstip kWamen er ie
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Achaeërsen vestigden erzichinhetopsteljk
en zuideljk gedeelte,nameljk in Argolis,
Laconië en Messenië,terwjlin hetnoorden,
in Achaia.de loniërseen verbljfvonden,en

broeder van Nlobe, werd doorzjn vaderin

zjile onafhankeljkheid handhaatde. Er ontstond eennieuwestaatvan zakenbjdekomst
der Doriërs onder aanvoering der Heracliden
(1104 vöörChr.).De Doriërsnameljk onder-

Rermes (Mercurius), de stukken weder in

zjn oudsten zoon Temenws,Messeniëaan den
tweeden zoon Cresphontesen Laconiëaanzjne
minderlarige zonen Xurysthenls en Prodh.
Vandaar breidde de heerschappj der Doriërs

tjd begaf Pelopszich nMrPisjin Eliq,om

stukken gesneden,gekookt en aan de Goden
voorgediend. Deze echter bemerkten dien

gruwel en lieten de spjs onaangeroerd,be-

hetoverschotderaloudePelasgischebevolking halve Demder(Ceres),diedeneenenschouder
n0g lang in hetmidden deslands?in Arcadië, nuttigde.Zews(Jupiter)gafdaarop bevelaan
de ketel te werpen, waaruit Clotko den
knaap met vernieuwde schoonheid deed V0r-

rjzen.Demetervervingdenontbrekendenschou-

wierpen de Achaeërs en stichtten,op grond der door een van ivoor,zoodat alle PelopLden,
van hetaantalnakomelingen van koningAri&'- a1s teeken hunner afkomst, eene witte vlek
ftllcAld, 3 rjken:Argos vielten deelaan op den schouder hebben.Op volwassen leef-

zich nitoverCorinthe,Sicyon en Megara.Van
de Achaeërs bleefeen gedeelteonderdennaam
van schatpligtige perioecen onder hetbewind
der veroveraars achter?en een andergedeelte
trok op tegen de Ioniërs in het noorden van
den Peloponnésus en nam het land in bezit

er de hand te verwerven van k%ppodam%'a,de
dochter van koning Onomaus,die reedsvelen,

met hetzelfdedoelderwaartsgereisd,bj het
w edrennen met den wagen overwonnen en
daarna gedood had. Geholpen door het gevleugelde paard, een geschenk van Poseédon

(Nepttlnus),en door de trouweloosheid van

Myrtilus, den wagenmenner van Onoman ,
behaalde echter Pelops de overwinning en

pver dennaam van Achaia,terwjlde Ioniërs verkreeg metzjne bruiddeheerschappjover

over Attica naar Klein-Azië verhuisden. In

Pisa. Toen M yrtil'
n hierop het bedongen

Elis eindeljk, waaruit de Neliden verlaagd l0on voor zjn verraad eischte,deed Pelopn
waren, smolten de oorspronkeljke bewoners hem bj Geraestusop Euboea in zeewerpen,
zamen metde Aetoliërs?die ten tjde van de en deze euveldaad w as de oorzaak van den

landverhuizing der Doriërs onder Oœylns der- vloek, die van dat oogenblik af op hetHuis
waarts waren getrokken. In dien toestand van Pelops rustte en stof leverdç tot verbleef de bevolking van den Peloponnésus tot schillende treurspelen. m qpodamf. schonk

M n den tjd derRomeinen beytaan,nameljk hem 6 zonen, en hj breldde zjne heerals eene verzameling van verschillend geor- schapyj ui
toverOlympia en vervolgehsover
ganiseerde en zelfstandige Staten,die schoon Arcadlë.Het geheele zuideljke schiereiland
oppervlakkig door den band dergemeensehap. der Grieken werd naar hem genoemd,en aan

peljkeafstamming tm taalverbpnden endoor
hetoverwigtvan denDorischen invloedbjeen
gehouden, steeds bedacht waren 0P hetbevorderen hunner afzonderljke belangen,een
gewapenden vrede handhaafden oftegenelkander, gedeelteljk tegen stamgenooten in het
noordeljk gedeelte van Griekenland,maar
bovenal tegen het m agtige Athene, dat het
Ionischebeginselvertegenwoordigde,tenstrjde
trokken. Aan hethoofd dezer Staten bevond
zich totaan den slag bj Lenetra demilitaire

de Alpheus bi
j Pisa verrees een praalgraf
te zjner eer.
Pelouze (ThéophileJules) een verdiensteljk scheikundige,geboren den 26sten Februarj 1807 te Valognesin hetdepartement
La Manche,wjddezlch aan deartsenjmengkunde, zag zich in 1827 geplaatst aan het
Hospice de la Salpetrière,w erkte in het laboratorium van Gay-A nsac,werd in 1830 hoog-

leeraarin de scheikunde teRjsselenlegde

zich meti
J-ver toe op de toepassing van de
scheikunde OP de njverheid. In 1833 'ierd

Staat Sparta met Messenië, welk laatste na
hardnekkigen tegenstand geheel en alin de hj repetitor in de scheikunde en medemagt was geraakt van eerstgenoemde. De hel
pervan Gat-u ssacaandePolyteehnische

overigen, door hunne splitsing in talrjke Schoolte Parks,waarhj zich verdiensteljk
kleine, onafhankeljke Statel
) en steden en maaktedoor zjneuitstekendelessen,handige
door onderlingen najver verlamd, vormden proeven en scherpzinnigeonderzoekingen. In
wel is waar te zamen en met Sparta ver- hetzelfde Jaar werd hj waardjn derMunt.
eenigd, zooals in den Peloponnésischen O0r- Als medehelper van Thênard en D- asaan
l0g,eeneaanzienljke magt,maarhadden af- het Collège de France en aan defàculteitvan

zonderljk op staatkundig gebied weinig te wetenschapqen wisthj een grootaantalhoorbeteekenen.Sedertden bloeivanhetAchaef
'sch derste boepen,en in 1846 stichttehj erzjn
Verbond werd het de gewoonte,om aan alle
inwoners van den Peloponnésus den naam
van Achaeërs te geven;de Romeinen noemden geheel Hellas Pronineéa dcFzlil. Alleen

laboratorium, waar velen zich vormden t0t

degeljke scheikundigen. In 1848 werd hj
voûrzitter van de Munt, en in 1849 lid van
het conseilmunicipal de la Seine.Pelowze is

Corinthewasdoorzjn rjkdom en doorzjne op hetgebiedderscheikundegedeelteljkzglfvloot en Argos a1s tweede landmogendheid standig en gedeelteljk metLiebL
g en FrF
emy
door zjne sympathie voor Athene eenigzins opeenehoogstverdiensteljkewjzeFerkzaam
in staat om Sparta in toom te houden.Zie geweest. Hj overleed den 3lsten Mei 1867.
voorts onder M orêa en Griekenland.
Van zjnegeschriften vermelden wj:pTraité
Pelops,in de Grieksche fabelleer dezoon dechimie générale (metFrêmy,1849,3 dln;
van den Phrygischen koning Tantal%sen een 2de druk, 1862- 1865, 7 dln)'',- pNotion:
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genérales de chimie (metFremy,1853)'' - China.Russischekoopliedenverruilenervellen
en pAbrégé de chimie(metFremy,184857de van eekhoorns, otters, bevers, zeehonden,
vossen, katten, lammeren enz. tegen thee;
dru
Pkej
18;j)''.
lteru en - 00k bontgenoezad-- zjn Russische ambtenaren bepalen er de prjzen
met lang, digt,zacht haar of dons bedekte en noodzaken soms de Chinézen, om tegen
huiden,die na eene zwakkeloojing t0tklee- hun zin o0k andere Russische voortbrengselen
Ging,tapjtwerk enz.gebezigdworden.Bjna te ltoopen. Sedert 1860 is deze handeleven-

allen zkn
- afkbmstig van zoogdieren,

de welaanmerkeljk verminderd.Van veelmeer

fraaiste en kostbaarste van roof- en knaag- belang is de Februarjmarktte Irbit in Sidieren. De meestgezochte worden geleverd berië,waar de Siberiaken en andereTartaren

dooredelmarders,steenmardersthermeljnen, sabelen hermeljn brengen,terwjlRussische
wezels, dassen, otters, zeehonden, beeren, en D uitsche kooplieden ermetotter-enbeverVoBBen, wolven, katten, lynxen,leeuwen, vellen verschjnen. Het middelpunt van den
tjgers,panters,eekhoorns,bevers,herten, Russischen qelshandel isechter Nisjné-Nowhazen, konjnen) bulels, schapen,angora- gorod.Drievlerde deelen deraldaar geleyerde

g
eiten,reeën en gemzen.Doorgaansworden waren gaan naarLeipzig,en hetoverige naar
de huiden dezer dleren metpekelbevochtigd, Perzië,Aziatisch Turkje en China.Deuitafgeschaafd, met vet bestreken, met eenig voer naarEuropa had in 1874eenewaardevan
meel bestrooid en daarng nogmaals bewerkt rui
m 11/cendienaarAziëeenevanLIgmillioen
met een minder scherp mes.Daarna worden zilveren roebels.Petersburg isten allen tjde
zj in eene t0n met warm zand en schaaf- eenemarktvan pelterjen,omdatdeRussischspanen eenigeuren omgewenteld,metstokken
uitgeklopt en ten slotte m et een scherp m es
afgeschraapt.Lamsvellen worden in watergelegd,geschaafd,metgebrokengerstbestrooid,
8 t0t 12 dagen in pekelgedompeld en daarna

Amerikaansche Compagnie aldaar haren zetel

gedroogden metmessengezuiverd.Konjnenvellenbereidtmenmetaluin.Dikwjlsworden
pelterjengeverwd,hetwelk geschiedtdoorde
verfstofer meteen borsteloverheen testrj-

dinavië levert een aantal goede pelterjen.
De Koninkljke Deensch-Groenlandsche C0m-

ken. W itte vellen kan men door middel van
koolzuur ammonium of van zw avelig zuur
bleeken. Men dient de pelterjen te bewaren
op eene donkere, drooge en luchtige plaats,
en betis van belang ze dikwjls te kammen
en uitte kloppen Om te verhinderen,dat er
inseden in nestelen. 0m bont daartegen te
beveiligen,wikkeltmen het ook w e1in doeken,dievanpekelofvandenrookdoortrokken

heeft, terwjl het er daarenboven nietontbreektaanregtstreekschenaanvoervanbontuit

Amerika.Degrootsteomzetvan pelterjen in

Rusland heeftplaatsteMoskou.- 00k Skanpagnie heeft hare agenten in MTest-Groenland

en verkoopt hare pelterjen in 2jaarljksche
veilingen (Meien November)teKopenhagen.
Ih Duitschland drjven Hamburg en Liibeck
een transito-handel met Russische en Amerikaansche pelterjen en een gewonen handel
metGroenlandsche robbenvellen,enteBremen

ontvangtmen overHonoloeloe pelterjen van

de Eskimo'
s. De handelin de groote Bteden
regelt zich naar de mode en is te W eenen,

Berljn en Breslau van grooten omvany.De

zjn.Hetbereidenvan pelterjen staatvooral wereldmarktvan pelterjenisevenwelLelpzig.
in China opeenhoogentrapvanvolkomenheid. De Paasch- en de M ichaëlis-marktw orden er
DehandelinpelterjenisindeHudsonsbaai- door omstreeks 2500 pelshandelaars uit alle
landen een monopolie der Hudsonsbaai-com- oorden van Europa bezocht.De Russisehe en
pagnie, welke de vellen hoofdzakeljk door Siberische pelterjen,die in Amerika gebruikt
ruilhandelverkrjgtvaùdeIndianen.InCanada worden!qaan grootendeels door de handen
en de Vereenigde Staten is de handelvrj, van Lelpzlgerkooplieden,en de Amerikaanzoodat aldaar Amerikanen,Indianen en Euro- sche waren worden gedeelteljk regtstreeks
peanen jagt maken op pelsdragende dieren. naar Leipzig gezonden. Daarde prjzen der
Men heeft er verschillende compagnieën,en pelterjen vooral afhankeljk zjn van mode,
handelshuizen te New-xbrk hebben hunne oorlog en geldcrisis, ontwaart men daarin

agenten aan de oeversdernoordeljke zeeën. eene belangrjkeafwisseling,terwjlhetaantal
De groote kooplieden zenden hunne waren huiden, hetwelk t8# markt wordt gebragt,
naar Londen,Leipzig en New-York, en te n0g steeds klimt en de navraag tevens z00
Lnnden heeft eene openbare veiling plaats. sterk toeneenat,dattnen in hetalgeraeeneene

In den jongsten tjd echter zoekt men den gestadige prjsverhooging inhetbontontwaart.
Pem broke,een zuidwesteljk graafschap
Londenschen tusschenhandelzooveelmogeljk
te vermjden door de pelterjen regtstreeks van het Engelsche prinsdom W allis, grenBt

inhetnoordoostenaanhetgraafschapCardigan,
in hetoostenaanCermarthen,envoor'
toverige
en Frankrjk veelkonjnenvellen ingevoerd. aan de Iersche Zee,en telt op nagenoeg 29
De Russisehe regéring ontvangta1s schatting L geogr.mj1ongeveer92000inwoners(1871).
uit versehilende Siberisehe gouvernementen De bodem is er golvend.De Pereellyheuvels
naar Leipzig te zenden.Voor eigen gebruik
worden in Amerika uitRusland,Duitschland

Ju rljkseen aantalpelterjen,diegedeelteljk hebben erin hetnoordoosteljk gedeelteeene
geveild worden. De Russisch-Amerikaabsche

hoogte van 536 Ned.e1,en daarenbovenver-

Compagnie,handeldrjvendeopKodiak,Sitka hefen er zich onderscheidene andere heuvelenAlaska,verkrjgtharewarendoorruiling ketensj die op een aantalvqorgebergten uitvan de Indianen en Eskimo's.Kiachta is de lnopen,van welke St.David's Hea; hetwesBkpelplaats van den Russisehen pelshandelop tel
jkBt en St.Gowen'
s Head hetzuideljkst
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gelegen is.Dekusten zjn steil,metklippen tin-qs, en tergunste van dezen vernieuwde
bezet en van talrjke baajen voorzien,van Edward IIIin 1339 de waardigheid van gru t'.
welke sommige uitmuntende havens vormen. Deze werd in 1348 opgevolgd doorzjn zoon
à'
n,die op bevelvan den Zwarten Prins in
In het noorden heeft men de Newgort-en Jo
de Fishguardbaai,in het westen de dlepe St. 1369 Poitou veroverde, in 1370 stadhouder

Bridesbaai, en in het noordwesten de uitste- werd van Guienne,maar in 1372 den zeeslag
kende Milfordhaven.Aan de west-en zuidktlst bj LaRochelleverloor.Hjoverleedin 1375,
heefl men vele kleine eilanden, en t0t de zjne goederen achterlatend aan zjn zoon
voornaam ste rivieren behooren er: de Teifi Jol
tn .
2T, die in 1389 bj een steekspel te
(Teivy)endebeideCleddan's(Cleddy),welke W oodstock om hetleven kwam .Titelen leen
laatsten zich uitstorten in de Miltbrdhaven.De kcerden nu terug t0tdekroon,en Hendrikkv
grond is erin het zuiden en aan de westkust schonk ze eerst aan zjn derden en daarna
vruchtbaar en zeergestthiktt0thetverbouwen aan zjnJonqsten zoon:hertogRkmphreyrlz
z
van gerst,maar in (1e ateenkolen-en leisteen- Gloucester.àadatdezeln 1447 vermoord was,
gewesten heeftmenveleonvruchtbaregronden. nam de hertog van Sv#bl
k de goederen met
Omstreeks 300/0 zjn door den landbouw in den titel van markiesrl4 Pembroke in bezit,
beslag genomen. De veeteelt is er van veel en na het overljden van dezen (1450)werd
belang, en de zwarte runderen van Castle Jamer T.#or,een zoon van koningin C@tl--

Martin zjn zeerin trek.Van grootgewigtis
er voorts de visscherj, alsmede het delven
van steenkolen,zilverhoudend100d-en jzererts,- doch handelen njverheidzjn ervan
weinig beteekenis.Eenige spoorwegen doo1*snjden het graafschap. In ouden tjd was
de westeljke uithoek deslands,St.David's
Head, de voornaamste zetelder Drui'den,en
0ok thans vindt m en in dit graatbchap nog

riz
kl en van Owen T%#@r,doorzjn halfbroe-

der, koning Hendrik IV t0tgru f van T- brokebenoemd,maar als een aanhanger van

hetHuisLaneasterin 1462 van zjn titelsen
goederen beroofd. Hj nam de vlugt naar
Schotland en werd,toen in 1485 na den slag

bj Bosworth zjn neefHendrik VII rldpr

aan koning Rolnard III de kroon ontrukte,

t0t hertog van .
& #/or#,erfeljk maarschalk
vele overbljfselen uit de dagen van weleer. van Engeland en onderkoning van Ierland
Zjnehoofdstad isHaverford-Rvest.- Destad benoemd. In 1492 bragt hj het Engelsche
Pembroke ligt aldaar aan het einde eener leger naarFrankrjk,belegerdeBoulogne en
diepe baai der Milfbrdhaven en aan de hel- slootden Vrede van Etaples,waarnahj den

ling van eene rots,waarop zich een oud kas- zlsten December 1495 kinderloos overleed.De
teel der Noormannen verheft. Aldaar aan- Koning verleende daarop degoederenenwaarschouwde Hendrik VII hetlevenslicht.Pem- digheden der graven van Pembroke aan de

broke heeft een drukken handel en bjna familie Herbert,in wlerbezitzj zich thans
n0g bevinden. W illiam .edràerf, graaf van
14000 inwoners(1871).
Pem broke iseen Engelsche graventitel, Teellrpàe,werd doorde Lancasterschepartj
door verschillendegeslachten gevoerd,en wél in 1469 bjBanbury geslagen enteregtgesteld.
het eerst door het Huis Clare sedert 1138. Zjn zoon William verwisseldeden titelvan
Een tweede geslacht der graven van Pembroke graaf ran Pembroke met dien van graafnan
neemt een aanvang in 1202 met William van A hlfïze#ozl.Voorts ontving A nna Boleyn den
Ac-z:&J#, die door Jan zonder Land tot titel van markiezin van Pembroke van Senerfbljk rjksmaarschalk verheven werd. Na drïà V11I en behield dien tot aan haar hu-

den dood des Konings (1216) deed hj diens weljk met den Koning. William ,een kleinminderlarigen zoon Hendrik I1I aanstonds zoon van H erbert, verwierf van Ednard V1
kroonen,om eene overweldiging van de zjde in 1551 de w aardigheden van lord K erberten
der Franschen te verhoeden, dreefeene her- graafvanP- broke.Hjverkreegvoortsalsecht-

ziening der pMagna Charta'' door, verslgeg genootvan A nna Parr,de zuster van Cathain 1217 de Franschen en de oproerige baron- dzll Pare,laatste gemalin van H endrik TVTT,
nen bj Lincoln en slootdaarnametFrankrjk grooten invloed aan het H0f en werd mede
den Vrede van Lambeth. Hj overleed den t0t voogd over Eduard VI benoemd.Onder

16den Mei 1219. Zjn geslacht stierf uit in de regéring van laatstgenoemde werkte hj

1246twaarna H endrik III den titelPembroke m ede t0tden va1van den protector Somernet
toekende aan het Huis Iuvsiuqnlan en wé1aan en erkende na 'sKonings dood het regt van
zjn halfbroeder William ran Valenee.Deze prinses M aréa op den troon, weshalve deze

werd opgevolgd door zjn zoon Almer'
ich J, hem zeer begunstigde.Bj hetuitbarsten van
die,met de verovering van Schotland belast, den 00r10g met Frankrjk werd hj opperbeRobertWrlcebj Methwen sloeg,maarin1307 velhebber van het Engelscheleger,doch hj
de nederlaag leed bj Londonhill.In 1314 k0n het verlies van Calais niet beletten.Ook
reddehjindenslagbjBannockburnEduurd11 Elizabetln was hem zeer genegen,doch daar
hetleven.In 1316 werd hj opeenpelgrims- hj zich in de bres stelde voor de gevangene
togt naar Rome gevangen genomen en aan M aria Kf
wrf,moesthj in 1569 de wjk neden Keizeruitgeleverd,zoodathj een losgeld men naar Frankrjk,waar hj kort daarna
moest betalen van 20000 yond sterling. In overleed. T0t zjne nakomelingen behoort
1325 werd hj o? eene rels doorFrankrjk Thomas of z'e-&.oke,in 1688 lord-luitenant
vermoord. Met zpn neef Almerok 11 nam in
1335 ook ditgeslacht een einde.Goederen en

van W iltshire,in 1689
' lid van den Geheimen
Raad,na de troonsbeklimmingvan W illem III
jitel vervielen daarop aan Lav entiwnranAJ,
:- lord-zegelbewaarder, en in 1702 groot-admi-
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- 1 van Engeland en Ierland.Gedurende de harewateren naar hetoosten voortstuwt.Tus-

afwezigheid des Konings bekleedde hj tot schen dezetvzeevindtmen deVjfStroomen,
zevenmaal t0e eene plaats onder de lords

die den naam geven aan dit landschap,na-

Justices,belastmethetregentschapjen nam

meljk de Sedletsj (Hesydrus),de Bias(Hy-

datambt evenzeerwaaronder GeorgeI,nadat phasis), de Rawi (Hydraotes), de Tslenab

hj te voren 3Jaarlord-luitenantvan Ierland (Acesines)en deDsjelam (Hydaspes).Voorts
was geweest.Hj overleed in 1733.- Het heeftmen er onderscheidene kleinererivieren.
tegenwoordig hoofd van ditgeslachtisGeorge De vlakten welke zich tusschen dezeVjf
Aoùdrf Charles A'
erlezf, geboren den Tden Stroomen uitbreiden,zjnnietalleevenvruchtJulj 1850.
baax; maar die tusschen de Bias en de SedPenaten (Penates),waren de goedehuis- ledsj is de gxaanschuur des lands. W jders
goden der oude Romeinen,die deeensgezind- heeftmen eruitden tjdderMohammedanen
heid en de welvaart der familie bevorderden velebesproejingskanalen,wieraantaldoorhet
en vooml v00r de bevrediging der behoefte Britsch Bewind aanmerkeljkvermeerderd is.
aan levensmiddelen zorgden. Hun heiligdom Het bevaarbare Firoesjakanaal &verd sedert

w:s de haard a1s middelpunt van hethuis, 1824 met groote kosten hergraven en gezuialwaar ter eere van hen en van Vesta een vqrd, en l
evert thans eene rente van 260/0.
altjd-brandendvuuronderhoudenwerd,terwjl Het gaat voorts eene grootsche toekomstte
de beelden der Penaten (meestalzeerklein gemoet na de volt
oojing van andere,thans

en zeer ruw uit hout gesneden)zich in de
nabjheid van den haard bevonden.Evenals
de methen vermu gschapteLares,namen zj
deel aan den dageljkschen maaltjd,terwjl

m aanbouw zjnde kanalen,die de Sedledsj
en de Dsloemna of de lndus en deGanges
verbinden.Een belanqrjk werk isvoortshet
graven van het Barl-Doab-kanaal, waarvan
men een gedeelte der spjs 0/ borden vôör de hoofdljn in 1849-1871 is voltooid, terhen plaatste. Behalve de huls-penaten had wjl 2 yroote zjkanal
en in aanleg zjn.Het
men 00k openbare Penaten,diein dentempel klimaatls er meer afwisselend,dan in andere
van Vesta werden gehuldigd. Hier bevonden streken van noordeljk Indië.De gemiddelde

zich o0k de oud-luatjnsche Penaten, door
AeneanuitTrojederwaartsgebragt.Aandeze,
die men als de oorspronkeljke Penaten van
Rome beschouwde, bragten consuls en praetors oFeranden bj hetaanvaarden en nederleggen vap hun ambt.
Pendslaub of Vl
jfstroomenland,door de

Jaarljksche warmtebedraagtteLahore bjna
14OC.Slechts in Julj en Augustus valter

Hegen,en sneeuw alleen deswint
r
,ers op het
lmalaya-geberqte.De regenhoev'
eelheid beloopt Jaarljks ln het noorden 1 Ned.elen
in het zuiden 0,171 Ned.el.De bodem levert
er weliswaar geene steenkolen,maardeste

Engelschen P%hl'ab geheeten, is eene grens- meerjzer-,koper-en looderts,alsmedeeenig

Rrpvincie van het Engelsch-lndische keizer- zilver en goud,terwjlheternietontbreekt

rjk naardezjdevan Afghanistanenomvatal
het land ten noorden van Sindh en 1>.
dsJpoetana, tusschen de rivierde Dsjoemnaten
oosten en het Soeleimangebergte ten westen,
terwjlhetin hetnoorden grenstaanKaslmir
en in het westen aan Afghanistan.Degeheele
oppervlakte met die der Vazallenstaten heeft
eene oppervlakte van ongeveer 9400 D geogr.
mjl,en degrootste helft hiervan isEngelsch

aan klipzout. Uitgestrekte bosschen in het
gebergte leveren goed timm erhoutq doch in
moexassige vlakten heeftm en enkeldigtkreupelhout.Men verbouwt er:tarw e,gerst,peulvruchten, groenten, tabak en papavers,die

in het voorlaar, - en gierst,maïs, rjst,
katoen, suikerriet. koolzaad en indigo, die

in het najaar geoogstworden.In hetzuiden
vindt men dadels, in het noorden thee-en
Rjk8gebied.Iets meer dan l/sde deropper- hopplantaadjes.De veeteelt is er van groot

vlakte is bebouwd, en 400/
q isbedektmet belang; in 1869 had men er 7 millioen runnaakte gebergten, schrale w elden en woeste- deren en er worden veel paarden gefokt.
njen.ln hetnoordeljkegedeelte verheftzich Het grondbezit der landbouwers is er door
het Himalaya-gebergte;in hetdistrictKangra de wetvan 1868 geregeld;Gdevan den b0verrjst zelfseen merkwaardig gedeeltedaar- dem is privaat eigendom ,en het overige bevan met passen ter hoogte van 3294 Ned e1. hoort aan den Engelschen Staat. De njverMen heeft er voorts2 aan de Himalayaketen heid levert er allerleisoorten van katoenen,

evenwjdigemiddengebergten,nameljk de.
Si- wollen en zjden weefsels, matten van vilt
w aliketen en de Zoutbergen. Eigenaardig is en plantenvezels en onderscheidene jzeren
in Pendsjaub hetaanzienljk getalgrooteri- voorwerpen.Er worden keurige slaalsuitgevieren,die na een 100p van honderde Neder- voerd,benevensfraajegoudenenzilveren,met
landschemjlena1ssnellebergstroomenuithet edelgesteenten getooide sieraden.In denJongnoorden ill de vlakte afdalen, deze in ver- sten tjdzjn ereenigebierbrouwerjengesticht.
schillende gewesten splitsen en meestal in De waarde der door den handelverzondene
eene zuideljke rigting zeewaartsspoeden.In goederen heeft er eene waarde van 60 mil4en regentjd zetten zj zich uitt0tmeren, lioen gulden.Totdiegoederenbehoorenvooral
terwjl zj des zomers zich terugtrekken tot zout,- voorts: graan,suikeren rjst.De
smalle water-aderen2 wier m et slib bedekte bevaarbarewaterwegen zjner3900Ned.mjl
oeverseen overvloedlgen oogst opleveren.De en de geopende spoorwegen 912 Ned.mjl
meeste rivieren van Pendsjaub storten zich lang.
uit in de Indus, welke zich ontlast in de
De bevolking bedraagt er volgens de laatArabischezee,terwjldaarentegendeDsjoemna ste telling (1872)op hetBritsch gebied ruim
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171/: millioen zielen (in de Vazallenstaten verklaren,dat zj voorafeen ljkkleed moest
ven voorharenschoonvaderLaërten,wurna
bjna 51/sdemillioen)! onderFelkezich 530/0 we
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bevinden. Het aantal Europeanen beloopt er geWeven had.Julstop den dag,toen zj ein17500. De meeste Mohammedanen vindtmen deljk genoodzaakt was om een besluit te
er langs de Indus,doch hun aantalis klein nemen,keerde O@nseu,
%terug.
in de omstreken van Delhi,terwjlde Sikhs

Peneus (De?, thans de Salamvria, de

hunne woonplaats hebben van Lahore west- voornaamste rivier van Thessalië,ontspringt
waarts totAmbalah.De inwonersvanPends- op den Pindus en neem t gedurende haren

Jaub shmmen af van verschillende rassen. boogsgewjzen 100p een grootaantalzjrivieOverbljfselen der oudste inboorlingen vindt ren 0p. Aanvankeljk kronkelt zj dooreen
men er n0g in het Himalaya-gebergte. De

eng dalj bereikt de vlakte van Hestiaeotis,

Ariërs, die erzich aanvankeljk in deZout- baant zich nogmaals een weg d00r eene bergbergen vestigden, werden er uit verdreven keten en komt alydan in de vlakte van PedoordeIndo-scythen,dieomstreekshetJaar lasgiotes, om door eene derde kloof,hetdal
120 vöör Chr.uit Midden-Azië zoover door- Tempe,de Golfvan Thermae te bereiken.

drongen;zj worden n0g vertegenwoordigd Penn (William), de stichter van PenndoordeDslatbjGoedsjar.Delatereveroveraars sylvanië, werd geboren te Londen den 14den
uit Arabië, Mongolië, Afghanistan en Tarta- October 1644,toondereedsvroeg eene zekere
rje hebben er desgeljks sporen van hunne neigingt0tgodsdienstigedweeperj,envoegde
heerschappj achtergelaten,maarhetmeeren- zich als student te Oxford,na het hooren
deel der Mohammedanen is van Indischen vandenleeraarLoe,bjdesectederKwakers,
oorsprong. De Sikhs vormen eene deïstisch- weshalve hj van de hoogeschool verwjderd
Brahmaansche secte.Men spreektertenoosten werd.Nadathj in 1662- 1664eenereishad
van de IndushetHindien aan deoverzjde volbragtdoor Frankrjk en deNederlanden,
der rivier ten noorden het Pasltoe en ten wjdde hj zich aan de studie der regtBgezuiden hetBeloedsli.In denoordeljkeHima- leerdheid.D00r zjn vaderverstooten,omdat
layastreek bezigt men hetTibetaansch.Men hj zich in Ierland meerenmeerbj deKwaschrjftermetPerzischeletters.Ten behoeve kers aansloot, begon Penn te prediken in de
van een regelmatig bestuur is hetlandschap straten van Londen.In 1668werdhjwegens
verdeeld in 10 districten en in 32 arrondisse- zjngeschrifl:s'
l'hesandy tbundationshaken''
menten. Toen het landschap in 1849 eene in den Toweropgesloten,en schreefer:pN0
bezitting der Engelschen werd, vereenigde cross,no crown (1669)''en plnnocency with
me
n het administratief en yolitiek gezagin her open face''.In September 1669 ging hj
één persoon,'t geen echterln 1875veranderd weder naar Ierland, maar werd er, omdat
werd. Men heeft er een H0f van appél en hj volgensdegewoonte zjnersectevôörden
een korpspolitiedienaren van 22000 man.De lord-major den hoed op het hoofd hield,op
belastingen brengen er 45 millioen gulden 0p. nieuw in den kerker geworpen.Na hetoverMen vindt er (1874)tweehoogescholen,22 ljden zjnsvadersin 1670 erfde hj een Jaarscholen van middelbaar onderwjs, 180 der- ljksch inkomen van 1600 pond sterling en
geljkevan lagerenrang,en1686lagerescho- eene vordering op den Staatvan 16000 pond
len.Erverschjnen3dagbladeninhetEngelsch sterling voor geleend geld. In het volgende
en16in delandstaa1,- voorts11tjdschriften. jaar reisde hj in Holland en Dnitschland en
De geschiedenisvan Pendsjaub heeftweinig vond vooral in eergtgenoemd land vele = ninvloed gehad op die van Indië in het alge- hangers. O0k na zjn huweljk ixl1672 zette
meen. Het werd van 1419 t0t 1849 doorde hj opzijn landgoedhetbekeeringswerkvoort.
Sikhs geregeerd.Engeland veroverde het in Nadat hj in 1678 nogmaalsDuitschland en
de Jaren 1845- 1849 en bezit daarin eene Holland bezocht had,jverdehj voorde geuitvoerpoort n=r de zjde van Afghanistan wetensvrjheid,00k ten behoevevan de veren Kaslmir en een bolwerk tegen Russisch- volgde R.Katholieken.0m indeeersteplaats
Azië.Hpun Abdal,ten oosten van Attok,is zjne geloofsgenooten tegen dergeljkevervolde n= m van de plaats. waarlegers,die uit gingen te beveiligen, deed hj in 1680 aan
het westen opdagen, hetzj over den Chai- de regéring het.
voorstel,om hem voorzjne
berpas, hetzj,zooals Aleœander de Groof:, schuldvordering een gebiedin Noord-Amerik!
uit hetnoordwesten van dezjde van Swat, af te staan, en door een patent van 4 Mel
devlakte bereiken.VolgensEngelschekrjgs- 1681 Ontving hj voorzich en voorzjneerfkundigen was het de grootste fout der oude genamen eene landstreek op den westeljken
Indiërs,dat zj op dien weg de veroveraars oever der Delaware,tusschen 40 en 43ON.B.,
iet tegenhielden, zoodat de Engelsche regé- met schier onbeperkte souvereiniteitsregten.
nng aldaar belangrjke veatingwerken heeft Hj gaf daaraan, volgens den wensch des
Konings,den naam van Pennsylvanië,enwelaangelerd.
Penelopé, in de Grieksche fabelleer de dra trokken geheele huisgezinnen der in
doehter van Icari%.
n en Pciboea uitSparta, Engeland onderdrukte secten derwaarts.Hj
trad in het huweljk metOëynseu (Ulysses) zelfvolgde in 1682,riep eene algemeeneveradering der volkplantersbjeen en bekrachen schonk hem een zoon,Tellmaehnsjehee- q
ten.Gedurende de zo-jarige afwezigheldvan tlgde de reeds te voren ontworpen 24 artiharen gemaal dongen velen naar hare hand, kels eener constitutie,welkelater(1776)de
mM rzj wistdebeslissing te rekken doorte grondslag werd van 4ie derVereenigdeStaten.
XI.
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Daarenboven knoopte hj vriendschappeljke van Noord-Amerika,in welvMrten volkrjk-

bexrekkingen aan met de Indianen,verkreeg heiddentweedenrangbekleedepd,ligttpsschen
van hen door aankoop uitgestrekte landen, 39043'- 42015' N.B.en 74012'- 80036'W .L.
en stichtte in 1683 de stad Philadelphia.In van Green< ch,en grenstin hetnoorden aan
1684 keerde hj naar Enpeland terug en het Erie-meer en den Staat New-York, in
poogde er verdraagzaamheld te verwerven hetoosten aan New-York en New-lersey, in
voor zjne geloafsgenooten, - 'tgeen hem hetzuiden aan Delaware,Maryland en W esteerstgelukte onderderegéringvan W illem 111. Virginia,en in het westen aan ditlu tste en
Zjnevijanden beschuldirden hem daal
ma van aan Ohio.Deze Staatheeft de gedaante van

verraderljkezamenspannlngen metdek
%tnarts,
zoodat de regéring een hoogen borgtogt van
hem vorderde.omdat hj dezenietk0n betalen,beroofde men hem van zjne kolonie.
Driemaal werd hj in hechtenisgenomen en
voorde regtbank gebragt, maartelkensvrjgesproken.In 1694derkreeghjzjneigendom

eenparallelogram ,is500Ned.mjllangen280

Ned.mj1breed,en teltop 21631/: D geogr.
mjlruim 31/:millioen inwoners (
.1870).Met
betrekking t0t den bodem is deze Staat in
3 gewesten verdeeld,nameljk deAtlantische
hellinginhetoosten,debergstreek ini
hetmidden
en de westeljke helling.De eerstebljftvan

en vertrok naar Amerika,docbkwam weldra de Delaware-rivier af gestadig klimmen en
terbevorderingvan debelangenzjnergeloofs- strekt zich uit over den afstand van 120 t0t

genooten,nogmulsinEuropa.Hierschreefhj
zjn laatstewerk,getiteld:pFruitsofsolitude''.
In 1695 trad hj ten tweeden male in het
huweljk metAnna CJIA/'
?
zl
M!l.Methaarreisde
hj in 1699 weder naar zjne koloniejmaar
mnestzichreedsin1701opnieuw naarEngeland

130 Ned.mj1t0taan de Blaauwe Bergen.
In het miëden van den Sàatverhefen zich

over eene breedtevan 160 Ned.mjlen van
het zuidwesten naar hetnoordwesten voortloopend onderscheideneevenwjdigebergketens
der Alleghanies, van welke de voornaamste

begeven,om zjneregten tehandhaven,daar denamen dragen van Blue Ridge,Kittatinny,
men alle gouvernementen, aan particulieren Broad- of Tuscarora Mountains, Sideling
toebehoorend,in Koninkljke wildeverande- Hill?Bal; Hill,enz.Zj vormen dewaterren.Daarzjnegeldmiddelendoorzjnegroote Bchelding tusschen den Atlantischen Oceu kl
milddadigheid zeer waren verminderd, ver- en het bekken der Ohio.Verder westwaarts
kochthj eindeljk in 1712 ztjneigendomsregt verheFen zich de Laurel Ridge en Chestnut
op Pennsylvanië aan de Kroon voor eene Ridge ter hoogte van 900 Ned.el.Metuits0m van 280000 pond sterling, en leefde zondering van de dalen is deze bergstreek
daarna zeer afjezonderd op zjn buitenver- onvruchtbaar. Voorts heeft men er groote

bljf Rushamb ln Buckinghamshire,waarhj
den 3osten Mei1718overleed.Zpne gezamenljke geschriften zjn in 1726 en 1782 in 2
deelen iq hetlichtverschenen.
Pennzngkruid (Lysimachia nummularia
L.
j of penningblad is de naam eener plant,
w ier bladeren veel overeenkom sthebben m et
penningen.Zj behoortt0tdefamiliederSleu-

oorspronkeljke wouden,waarin men beeren,
wolven,waschbeeren en andere wilde dieren

aantreft.Hetderdegewesteindeljk,datnaar

het noordweBten en zuidwesten, naar het
Erie-meer en de Ohio afdaalt,bestaatgrootendeels uit vruchtbaar land, uitstekend geschikt voor 4en aanbouw van graan en gras.

In het zuidoosteljk gedeelte van den Staat

telbloemigen, komt vooralvoor op vochtige, heeftmen gneis,leisteen en roodenzandsteen,
beschaduwde plaatsen, heeft een kruipenden in het bergachtig middengewest Silurische en

stengel en hartvormiqe, ronde, tegenover- Devonischevormingenmetbelangrjkeanthrastaande bladeren,bloeltin Junj, en wordt cietbeddingen,en het westeljk gedeelte bedikwjlsqlshangplantaangekweekt.
hoortbjnageheelt0thetAppalachischesteenPennlngkunde, zie Mnnt- en ,eszl1#- kolenveld,hetwelk door Devonisch gesteente
kunde.
van hetErie-meergescheiden is.In deyneisPenninische Alpen (De)vormeneenge- vorming en andere oude gelmqgde vormlngen
deelte van de middenste Alpenreeks,die van
den Montblanc zich uitstrekt naar de bron

heeft men vele ertsgangen,en in het westen
onderscheidene zoutebronnenenpetrôleum ontder Tessino, terwjl de noordeljke helling dekt.Pennsylvanië grenstnietMndenoceaan,
den nMm draagt van W alliser Alpen.Hier maar is door middel van 3 rivieren met de
heeft men den bergpas van den Matterhorn Atlantische Zee en de Golfvan Mexico ver-

(4482 Ned.elhoog)en ten zuiden van dezen bonden, terwjlhet Erie-meer den Stat in
den Monte Rosa (4638 Ned.el h00g). Ten gemeenschap brenqtmethetstroomgebiedvan
nosten van ditgebergtevindtmenhetAnzasca- de St.Laurens-rivler en metdeandere groote
dal met den bergketen van Macugnaga. De meren.Gemelde3rivieren zjn:deDelaware,
tak, die vanhier noordoostwaarts loopt naar welke de ooBteljke grenzen vormt,t0tMn
den St. Gotthard, draagt 00k den naam van
Lepontinische Alpen. Een Alpenweg leidt
van Martigny over den Grooten St.Bernard
naarAosta enalzoooverdePenninischeAlpen.
Den naam van Penninoehe àeoçkefel draagt
00k een laag gebergte in Schotland,hetwelk
zith in den Cross Fell ter hoogte van 862
Ned.el verheft.

Pennsylvanië,een4erVereenigdeStaten

Ph
iladelphia voor de grootste atoombootrn
bevaarbaar is en de Lehigh en de Schuylklll
oyneemt,welkezicht0tindesteenknlenvelden
ultstrekken, - de breede, maar ondiepe
Susquehannah, die in het Otseqo-meer te

New-York ontapringt) in eenezuldeljkerigting door den Staat kronkelt, zich met de
W est-Branch,de Tioga endeBlM uweJuniat
vereenigt en zich in de ChpAnlpOkbu luit-
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stort,- en de MnzienljkeOhio,welke ln na zjneaftreding nietaanatondsherkiesbaar.
het westen van den Sàat400r de vereeniging
van de Alleghany en Monongahela gevormë

De wetgevende magt ig er in handen der
General Agsembly, beataande uiteen SenM t
wordt en bj Pittsburg haren aanvang heeft. van 50eneen HuisvanVertegenwoordigerBvan
Het klimaat is er verschillend naar gelang 200 leden; zj vergadert te Harrisburg op

der aardrjkskundige ligging, maar in het deneerstendingsdaginJanuarj.DeSenatnren
algemeen zacht,zoodat 0y hetzuidoosteljk wordenvoordentjdvan4,deVolksvertegengedeelte van den Staatderlvieren deswinters woordigeravooreentjdvan2Jarengekozen.
zelden langen tjd metjsbedektzjn.Dege- De regtspraak geschiedt er door een hooggemiddelde warmte van hetJaaris te Phila- regtshofvan 7 leden,door hetvolk voorden
delphia 10,30C.en te Pittsburg 10,50 C.,die tjd van 21JMrpekozen,door4geregtshpven
van Januarj ligt er tnsschen 00 en 3,10C. in de stad Phlladelphia, door graafschapsen die van Julp
- bedraagtongeveer 22,50 C. regtbanken enz.op hetCongrèswordtPennJaarljks vallen te Philadelphia 132 en te sylvanië door27 afgevaardigdenvertegenwoor-

Pittsburg 101 Ned.duim regen.
digd. De staatsschuld beliep er in 1875 n0g
De bevolking i: er vooreen grootdeelvan geen 60 mil
lioen gulden.ln de nieuwe conDuitschen oorsprong.Reedsbj deeersteko- stitutie zjn bepallngen opgenpmen met belonisatie van dezen Staat trokken vele Duit- trekking t0thetqpenburonderwjs.In 1875
schers derwaarts,en hunne taal wordt er op telde men er rulm 16000 vrjescholen met

hetlandn0galtjdgesproken.Hetvoornaamste
bedrjfiserdelandbouw,m=r00k demjnontginning,de njverheid en dehandel zjn
er van veelbelang.Reedsin 1870 was400/0

19000 onderwjzersen 834000leerlingen.T0t
de inrigtingen van hoogeronderwjsbehoort
er de universiteit te Philadelphia, in 1755
gesticht.Voortszjner14godgeleerde,2regtsgeleerdej8artsenjmengkundige,7wetenschappeljkescholen,8kweekschelenen16collèges
voor de vrouweljkeJeugd.In 1870had men
er bjna 15000 openbare boekerjen, en in
1875 verschenen er 707 couranten,en Qnder
deze 78 dageljks.Voorts heeft men eruit-

der oppervlakte door den landbouw in beslag
genomen en schatte men de waarde derlandbouwproducten op 442 millioen gulden.Men
verbouwt er vooral maïs, - voorts:haver,
tarwe, boekweit,rogge,aardappelsjtabak,
d
hooien çerst.Tevensgroeiter een overvloede
van perzlken, appelen en ander ooft.O0k
muntend ingeriçte gevangenissen,armenhuiveeteeltiser van grootgewigt: in 1874 had zen, krankzinnlgengestichten enz-, alsmede
men er 557000 paarden,bjna 25000 muil- onderscheidene private inrigtingen, zooals
dieren,722000runderen,812000melkkoejen, Girard Collège, een opvoedingsgesticht voor

ruim 1millioen zwjnenenmeerdan11/:mil- 600weeslonjens,enhetPennsylvaniaHospital,
lioen schapen.Wjdersheeftmen er3086mj- beide te Phlladelphia.De Staatis verdeeld in
nen en groevenmetruim 81000werklieden,en 60 counties.Zjne hoofdstad is Harrisburg,
de door hen opgedolven delfstoFen hadden in maardeaanzienljkstestadPhiladelphia.Van
laatstgenoemd Jaareene waardevan 180 mil- deanderestedennoemenwjPittsburg,Scranlioen gulden. Men verkrjgt er bitumineusen t0n,Reading en Erie.
steenkoolen anthraciet,jzererts,koper,zink, Zweden en Nederlanders vestigden zich in
l00d,potlood,zout,petrôleum,vûnrtrefeljk 1627 in hethedendaagBchePennsylvaniëjmaar
marmer, kalk-, zand- en leisteen enz. De moesten zich later onderwerpen aan de Engelngverheid telde erin 1870 ruim 37000 werk- schen.Karel11 schonk het land in 1681,a1s
plaatsen met nagenoeg 320000 werklieden, schadeloosstelling voor eene schuldvordering,
alwaar eene waarde werd voortgebragtvan aan Wélli- Penn (zie aldaarh.Deze kocht
meer dan 1700 millioen gulden, vooral in daarenboven van deIndianen24000acresl
and

jzeren voorwerpen, geweven stoFen,bouw- aan de Schuylkill en schonk ze aan zjne
materialen, timmerhout! meel, suiker, klee- vervolgde geloofsgenooten. De voortreFeljke
deren, leder en gezulverd petröleum. De
handel naarhetbuitenland geschiedtervooral
door midiel der havens van Philadelphia en
Erie. In 1875--1876 had de uitvoer er eene
waardevan 108,en de invoervan 52millioen

wetten,door Penn aan dekolnniegeschnnken,

inzonderheid de vrjheid van godsdiengt,alsmede zjne goede verstandhouding met de

Indianen,bragten de volkplanting weldra t0t
een hoogen trap van bloei.Deeerstegrondwet
gulden.De Stmxt zelfbezatin datJaar3474 dagteekent er van 1682, en in 1683 werd
schepen (waaronder 475 stoombooten) met Philadelphia qesticbt.Nadat K llem I1I in
eene laadruimtevan bjna 14 millioenscheeps- 1693 den Bntschen troon beklommen hadj
tonnen.De handelwordter door spoorwegen werd kolonel Fletclter t0t gouverneur van
en kanalen Mnmerkeljk bevorderd.Laatstge- New-York en Pennsylvanië benoemd.In 1699

nonmden hebben ereenegezamenljke lengte nam Penn zelfde teugelsvan hetbewind in
van 1400 en eerstgenoemden van 7070 Xed. handen,en terwjl hp in Pennsylvaniëvermj1 (1875). Daarenboven heeft men er 502 toefde, werd in 1701 de laatste grondwety
paardensporen.
De thans geldende grondwet van Pennsylvanië werd den 16den December 1873 d00r
hetvolk aangenonaen.lrolgens deze Tvordt de

welke t0t aan de Revolutie van krachtbleef,
aangenomen en in toepassing gebragt. Het
land behoorde meestal aan Kwakers,die in
Engeland woonden en hetdoor hunne gevolgouverneur vooreen tjd van 4Jaard00rhet m>gtigden verhuurden.GedurendedeRevolutie

volk gekozen;hj heeft het regtozagenade werd de oude regéringsvorm vrrnietigd;het
te verleenen en een onbeperkt veto,doch is volk gafeene nieuwe,op republlkeinsche be39*
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ginselen steunende grondwet en stelde de
Engelsehe eigenaars schadeloosdooreenes0m
van 180000 pond sterling. Sedert 1717 bleef
de uitvoerende magt aan een president en
sedert 1788 aan een gonverneurtoevertrouwd.

geesteljken, een gyynasium , progymnaBia
voor jongens en melsjes, een botanischen
tuin,onderscheideneyenootschaypenentalrjke
fabrieken.Zj teltrmm 34000lnwnnerBen is
dooreen spoorwegmet Morsjansk en Samara

Pennsylvanië nam voorts metgver deelaan verbonden.
Pensae6la,eene stad in den Noord-Ameden bevrjdingsoorlog,en binnen de grenzen
van dezen Staat werden belangrjkeveldsla- rikaansche Staat Florida en Mn de evenzoo
gen geleverd.Den 18den December 1787werd

genûemde baaiderGolfvan Mexico pelegen,
telt n0g geene 4000 inwoners,doch ls merkPensylvam sch gevangem sstelsel, waardig wesens hare uitmuntende haven en
zie Gevangenin.
haren lelendlgen handel.
erdeconstitutigder Unieaangenqmen.

Penny, in het meervoud penee, is eene
Pensloen noemtmen hetJaargeld,hetEngelsche pasmunt,die in waarde metonzen welk civiele ofmilitaire ambtenaren vanwege
stuiver overeenkomt, zondat er 12 in een hetrjk,deprovincieofdegemeente ontvanEng
els
âa
l
fpe
ncehe
e nenshilling gaan. Men heeft voorts gen na het nederleggen van hunne ambten.
fartl
tings (een vierde van een De aanspraak op dat geld en het bedrag

penny of2 dt
liten van onze oudemunt),-

daP
arvan isbjjewetgeregeld.

ensionam s noemde men in de dagen
voorts two-,three-,/elIr-,.
:i2-en thirtypenee
van de Republiek der Vereenigde Nederlan(halfcrown),laatstyenoemde 5in zilver.
Pensa,eenRusslschgouvernement,grenstin den een ambtenaar) die i
n degqootesteden
hetnoordenaanNislné-Nowgorod,inhetoosten de overheid terzjde stond metzpn raad.De
aan Simbirsk, in hetzuiden aan Samara en Staten Van Holland hadden ill die dagen
ixlhet westen aan Tambow ?en telt 0P ruim een raadpensi
onaris,wiens gewirtige betrek705 D geogr.mjl1200000 lnwoners.De bn- king aan den titularis groûten mvloed verdem is er heuvelachtig en bestaathoofdzake- leende. De raadpensionaris van Holland was
ljk uit tertiaire vormingen, nameljk krjt9 altjdbljvend gedeputeerde in devergadering
leem, veen en jzererts.Daar de grond er van deStaten-Generaal,alsmede in den R=d
veelhumusbevat,ishtjzeer vruchtbaar.De van State en in de vergadering der Staten
rivieren behooren er,metuitzondering van de van Holland.ln laatstgemeldehad hj zitting
Choper (eene zjrivier van deD0n)t0thet naastde gedeputeerden van den adelofvan de
stroomgebied van de W olga.Met schepen be- ridderschap. Hj had er geene stem jmaar

vaart men er de Soera en Moksja,en met stelde de zaken voor,waarover men z0u bevlotten de Choper met de W orona,de Issa, raadslagen,verzamelde destemmen,herhaalde

de Aiwa,dePensa,deAtmissaendeSjoeksja.
Meren zjn er in grooten getale#maarhebben eene geringe oppelvlaktr.Men heeft er
431/:0/0bûuwland,141/:0/0Welland,350/0bosch
en70/0onvruchtbaarland.Erzjninhetnoordeljkgedeelteaanzienljkeloofwouden,terwjlin

korteljk deuitgebragtegevnelensenbepaalde
den uitslag.Hj opende alle brieven en geschriften,aan den Staatgerigt,ondgrhandelde

m et binnen- en buitenlandsehe minlsters over
Openbare Zaken van hetgemeenebest,moest
achtgeven op den toestand der geldmiddelen
het zuiden groote steppen zich uitstrekken. en zorgen voorhetnakomenderordonnaneiën.
Hetklimaatis er bestendig en gezond,maar O0k moest hj de vergadering der Ridderkoel.In de hoofdstad bedraagtde gemiddelde schap in Holland bjwonen en in naam van
Jaarljksche warmtegraad 3,20 C.; zj is in deze voorstellen doen aan de Staten. Hj
Januarj 14OC.en in Julj 200 C. Debewo- werd voor den tjd van 5 jaren aangesteld,
ners behooren er tot de Groot-Russen,met doch k0n telkenswedervoorsjaren benoemd
uitzondering van 125000 M ordwinen, 39000 worden.T0tdiebetrekkingwerdengewoonljk
Mestserjaeken en 52000Tartaren.Hethoofd- de uitstekendste mannen geroepen, zooals

bedrjfiserdelandbouw.In 1872leverdede Oldenbarfeneldt,Joltan deYiffjSeinninnenz.
ntameter isdenaam van een vjfvoeoogst101/2millioenNed.mud(hectoliter)graan tigPe
vers.Het bestaat uit 2 deelen,ieder van
(dehelftrogge)en686700Ned.mudaardappels.

Vocrtsverbouwtmen ervlas,hennep,tabak, 2% voet.De eerst
e 2 voeten kunnen dactyli
juikerwortelsenhop.Deveestapelbedroeg er (- w w) of Bpondeai (- -)zjn;de daarop
m 1871 op e1k 100-talinwoners37,8 paarden, vol
gende halvevoetiseenelanqelettergreep;

23,3,runderen, 70 schapen en 16,4 zwjnen.
De voornaamstegraanmarkten zjn erPensa,
Narowtslaten Gnlowinstsjino.Vee-en bjenteelt zjn er algemeen.De njverheid is er

devolgende2voeten zjndactill,endelaatste

halve voet is eene lange ofkorte lettergreep.

Een Pentâmeter is bjv:pLaat hem Ihedep
metIrust,lmorgen omlvathj zjn lzwaard''.

n0g nietvan grootbelang;zj levert:brande- De Pentâmeter wordt Bteeds meteen voorafwjn, laken,papier, Bmker,leder,zeep en gaanden hexâmeter verbonden;te zamen drapotaseh.Men heeft er 44 Jaarmarkten.Het gen zj den naam van dotLehon.Elrgische
gouvernement is in 9 arrondissementen ver- verzen bestaan bj de Latjnen uitdistlcha.
Qeeld.
Penthtguch,zie Mozen(Boeken van).
De evenzoo genoemde hoofdstad, aan de
Pentelleon (De),:0k Brilesnnnen thans
Soera en aan den mond 4er Pensa gelegen, Mendelk genaamd, een gebergte in Attica,
werd in de 174e eeuw t0t grensvesting ge- ten noordoosten van Athene zich verhef-

stieht.Er zjn 23 kerken,Q kloostefs,eene fend ter hqogte van 110 Ned.el met eene
geaketietengrotenJebran4er
kweekgckool voor Qnderwjztraen eene vnnr merkwurdl
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1815 tegen de Oostenrjkers in Opper-lhlië
vermurd wegens zjn voortrefeljk witmar- en woonde den slag bjTolentinobj.Hjwerd

Cephisus,was reeds in de dv en deroudheid

mer, hetwelk t0t het bouwen van tempels, bevorderd t0tluitenant-generaal,belastte zich
t0t het vervaardigen van standbeelden enz. na de vlugt van Mwratin 1815 met hetbe-

gebruiktwerd.Zjnenoordeljkeen westeljke stuurte Napelsen handhaafde erde qrdet0t
hellingen zjn met een dennenwoud bedekt, aan de komstderoostenrjkers.Ferd%nandI
terwjl zich aan de zuidzjde het blinkend hield hem in zjnrangin diensten zondhem
witte marmer in steile wanden vertoont.
in 1820 naar Sicilië, om aldaar de orde te
Penthièvre is de naam van een oud herstellen.Zjnecapitulatieopdateilandwerd
graafRhap in Bretagne, ongeveer het tegen- echter nietgoedgekeurd,en hj verloorzjn
woordige departement Côtes du Nord omvat- kommando.BjdenaderingderOostenrjksche
tend. Het was in de middeneeuwen een apa- troepen plaatstehjzichvolgenshetverlangen
nage van deJongere zonen derhertogen van van hetParlement weder aan hethoofd van
z refl.gsd.Eene dochtervan Gwy1lJlBretagne, den generalen staf, zaaar werd na den terugJokanna genaamd, bragthet in 1337 ten hu- keer van FerdLnand afgezet.Ilj overleedte
weljk aan K-eleJ> Bloo.Latervervielhet Napels den 3den April1851.
door hethuweljk aan de geslachten Brosse GwylielmoT@:,desgeljkseenNapolitaansch
en Imxembonr.qen werddoorKarelIX (1569) generaal en een broeder van den voorgu nde.
in een hertogdom herschapenjdoch invervolg Hj werd geboren te Squillace den 15den Fevan tjd aan de Kroon van Frankrjk toe- bruarj 1783,nam in 1799 dienstin hetRcgevoegd.Lodewnk XIF hersteldein 1697het publikeinsche leger,geraaktebjPorticikrjgshertogdom en schonk hetaaneenzjnerzonen gevangen enwerddaarnaverbannen.Nuvoegde
bj madame deA/lfeell,nameljk aan den hj zich bj het Italiaansche legioen, doch
graafn@n 7'0110..::,die in 1737overleed.Diens keerdenaden vredein 1801naarzjn vaderzoon & $J: Jean M arie de .pplrlop,, hertog l
and teruq en deed nogmaals pogingen om
de z/entkièvre, geboren te Rambouillet den Calabrië ln opstand te brengen.Zjn toeleg
16den November 1725,werd in 1737 opyer- mislukteenhjzagzichveroordeeldt0tlevensJagermeesterengroot-admirulvan Frankrjk, lange gevangenis.Hj wisthieraan teontkoalsmede gouverneur van Bretagne.Hj was men en trad in 1806alsmaloorindienstvan
ning Joseph:werd bj Maidadoordetroesehatrjk en erfdeo0k 2reçimenteninfanterie, ko
aan wierhoofd hjbjDettlngenen Fontenoy pen van Ferd%nand gevangen genomen en ter
dapyer streed.Na den oostenrjkschen Suc- dood veroordeeld, maar ontsnapte door omeessle-oorlog betrok hj zjn kasteelSceaux. kooping en diendevervolgensbjhetFransche
De omwenteling liet hem ongedeerdj maar leger op deIonischeeilanden.M wratbenoemde
kooszjneschoondochter,de prinsesdeLam- hem in 1809 t0t zjn ordonnans-oëcier,en
balle,tot slagtofer.Hj overleedalsmburger Pepe streed voorts aan het hoofd van een
Bonrbon'' te Vernon den 4den Maart 1793. Napolitaansch regimentonderk
%nehetin Spanle
Doorhethuweljk van zjnedochtermetTAi- en klom in 1814 op t0t brigade-generaal.In
iJJ vervielen de groote goederen 1815 werd hj luitenant-generaalen bleefin
lippe ZI
.CJI
van het geslacht Pentltovre aan het Huis die betrekking onder Ikrdinand 1. In 1818
Orleann,en de titelvan hertog vanJ?dsfAièrr: roeidehj derooverbendenuitindeprovinciën
wordt gevoerd door een zoon van den prins Avellino en Foggia.Bj het uitbarsten der
van Jbpsll
ill:,geborenden4denNovember1845. Omwenteling van 18Q0 wilde men hem in
Peorza isde hoofdstad van een graafsehap heehtenis nemen, maar hj ontsnapte en zag
in den Noord-AmerikMnschen Staat Illinois
en aan de evenzoo genoem de rivier,die zich
in harenabjheid t0teen meer verbreedt.Er

zjn 28 kerken,veelfabrieken,een drukke
handelen bjna 23000inwoners.
Pepe. Onder dezen naam vermelden wj:
FW estano Pepe,een Nayolitaansch generaal,geboren in 1780 teSqulllaceinCalabrië.
Hjwerdin1798luitenant,moestnadenvalder
Parthenopeïsche Republiek de wjk nemen
naar Frankrjk,diende aldaar bj het Itali-

zich t0t opperbevelhebber van het leger der
opstandelingen en t0t kapitein-generM l des

Rjksbenoemd.Toen na de opening van het

Parlement de Koning de constitutie bezwoer,
legdePepehetopperbevelneder,werd,zoodra
I'
erdinand naar het congrès te Laibach vertrokken w as,lid van den staatsraad
d en oryaniseerde de nationale garde.Bj e naderlng

der Oostenrjkersin Februarj 1821verkreeg
hj hetopperbeveloverhetlegerinde Abruzzen, werd echter den 7den Maartbj Riéti
aansch legioen, keerde echter in 1806 naar geslagen en daarnabjverstekterdoodveroorzjnvaderlandterug,tradindienstvanJosepk deeld,maarvertrok overSpanjenaarLonden
zolcylrfd, nam a1s chefvan den generalen en vervolgensnaarParjs.Degebeurtenissen

staf der Napelsehe divisie in het Fransche van 1848 riepen hem naarNapelsterug,waar
leger deel aan den Spaanschen veldtogt en hj t0topperbevelhebber van hetarmeekorps
werd in 1811 brigade-generaal.In den Rus- benoemd werd, hetwelk onder Kqrelzlàerf
sischen veldtogt dekte hj aan hethoofd der V00r de zelfstandigheid van Italië z0u strjNapolitaansche ruiterp--den aftogt der Fran- den. Naauweljksechter was hj voorwaarts
schen en bragt daarna het overschot zjner gerukt t0t aan de P0, toen de Koning hem
divisie naar Dantzig, waarhj in 1813 door terugriep.P epe bragt intusschen de kern van
de Russen werd gevangen genomen.Na het zjn korps,2000man!naarVenetië,waarhj
herkrjgen dervrjheid dempte hj oplastvan gedurende de belegerlng belast was methet
M %rateen opstan; in de Abruzzen,streed in opperbevel over de verdedigingstroepen. Tn
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Odober 1819 bestuurde hj in persoon den Reshuratiewerdhjeehteruitgeleverdagn de
uitvaluitde vestingMalgehra.Nadeovergave Oqstenrjkers,diehem % Olmi
itzindenkerker

der stadvertrûk hj overCorfoenMrTurjn, m erpen.Toen hj eenige Jaren daarna zjne
waarhj den9denAugustus1855overleed.Hj vrjheid herkreeg,vestigde hj zich te Fl0schreef: ,Relation
rence,wjddezjn
des éve'nements
tjdaandeweten)
G./
politiques et militaires, qui0nteu
lieu à Naples en
1820 et 1821'' 5Mémnireshistoriques,politiqueset
militaires sur la
révolution du r0yaume de Naples
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Bchappen,enoverleed in AuguBtus
1849.
Peper is de

specerjachtige
perstr%lk (Piper
nigrum) uit de
vruchtvan dezo

familie der Piperaceën.Hetvaderland dier struikis

Malabar,m%rzj

ments yolitiques
tmilitalresd'Itallemoderne(1847,
3 4ln)'' - en

wordtthansingeheelNederlandgch
Indië, inzonderheid op Java en
HistoiredesrévoSumatra, M ngelutiûns et des
kweekt.Menhoudt
guerres d'Italieen
zemetstakenover1847- 1849
eindj evenals de
Dezwarepeper(#@e négnnmj.
hop. Afeggers
(1850)''.
Gabriele Pepe, een neef der beide voor- Tvorden op groote velden geplant,en twee

gaanden.Hj werd geboren te Bolano in de struikenopgeleidaaneengemeenschappeljken
provinde Molise in 1781, studeerde in de staak.Hebben zj delengtebereiktvan ongeregten,nam in 1799 dienstbj de Partheno- Veer 4Xed.e1,dan wordenzj1Ned.elboven
peïsche Republiek en moest derhalve bj de den grond afgesneden en beginnen inhetderde
Jaar vruchten te dragen.I)e bladeren zjn
gaaf, gaafrandig, ovul of elliptisch, leder/
achtig,glad en aan deonderzjde grjsachtig
k
p
groen.Dewitte,klein:bloemen zjninkatle:
.N.I
Q.
'
om eene vleezige spil gezeten.In onrjpen
N>
kx
..-x # /, lf
toestand is de vrucht eene groene bes, die
'S$
'/ .y)
evenwelallengsrooderwordt.Onrjpebessen,
<
/
/ l y/
in de z0n gedroogd,leveren de zmarteF@er.
/
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W orden debessenrjpgepluktennaweeking
/ ,.J
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in water van de schilberoofd,dan verkrjgt
men .
witteFmer.De beste soortkomt van de
j1
:
kust van Malabar,van Atslin,enz.De peJ k: ..
'

-

k7 'z.-.Z&'-b-cw'x
%.w
2.x tnAqqs
1N
1
x '
'**h
.
$ .N
.'

'
.

*

' ,,- ï'
gj%.. .
1 . l (
/
/
*

I

%'.-.1.

ï

!

-

I

o

l,

t
k

E
.j

jl
'

,
> ?

k) 5.
k

perkorrels worden wel eens met de vruehten
van andere planten vervalscht. Tot de bestanddeelen van peper behooren piperine,

witte, doorsehjnende,vierzjdige, naaldvormige kristallen,welke oplosbaarzjnin alkolën,- voorts hars,
h01, aether en vette olvlugtige olie, zetmeel, kiemwit, extradiefstoFen en zouten.

Peper-eters (RamphastusZ.)isdenaam

van een vogelengeslachtuitde afdeeling der

Klimvogels(Scansores).ZjzjnvermMgschapt
metdepapegaajen en onderscheidenzlchdoor
een zeer grooten, mMr tevens zeer ligten
bek,die i
nwendig eenzeervaatrjktraliewerk
De zwarte peper.

Resturatie de wjk nemen nMr Frankrjk.
In 1801 keerde hj echter naar Napelsterug,
streedinSpanle,diendeonderM urat,woonde
de gebeurtenissen bj van 1814 en 1815,be-

van beenstjltles bevat,en naarbeneden gekroond is met eene haakvormige spitB en
tandlesaan dezjden.De tongishoornachtig
en schjntgevederd te wezen.De dekvederen
der vleugels zjn zeerlang en deslagpennen
kort;de staartheeft10 stuurpennen.Gewoonljk worden deze vogelstocansen in Venezuëla o0k welpLp oeo'
s genoemd.Zj leven

vorderde in 1820 de omwenteling te Napels in de digte bosschen van Zuid-Amerika,
en werd er li4 van het Parlement. Na de broeden in holle boomen en klimmen zeer

PEPER-ETERS-PERAK.
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vlug. Gemeenljk zjn zj zwart V&n kleur a1s gist werkende zelfstandigheid,welke door
met roode,(Rh
wi
tt
e oa
fst
gu
es
le plekken.Degroote het sljmvlieg der zaaag Nvordt afgegcheiden
a
mph
P**-6t8t
toco L.4 is ruim en bj aanwezigheid van eenig zuur (vonral
1/:Ned.ellang en heefteen langen bek.Hj zoutzuur) eiwitachtige ligchamen en ljmgeis zwart)witen r00; gekleurd.Eenekleinere vende weefsels niet alleen oplost!Inaar 00k
soort (Rh.discolor L.4 is geelachtig groen in peptonen (ziealdaar)en dergeldke stoFen
van snavel en onderscheidt zich desgeljks omzet.Het pepsine is in gedroogden toestnd
door fraaigekleurde vederen.
een grjsachtig, :aauw smakend, amorph,
Peperwortel (Cochlearia armoracia L.) stikstofhoudend en moejeljk in water,maar
ofmorik,zie Lqelb/d.
gemakkeljk in een verdund zuur oplogseéd
Peperom ia zvîz etPan.is de naam van poeder.De werkzaamheid der pepsine-oplos-

een plantengeslacht uit de familie der Piperaceè'n.Hetpmvatgewassen,dieopdenAmarikaangchen keerkringsgordeltehuisbehooren
en zich onderscheiden door een kruidachti-

sing wordt gestoord door eene warmte van

65OC. Eene oplossing van pepsine in wjn
(Vinum pepsine) wordt t0t bevordering der
spjsvertering gebruikt.Om hetteverkrjgen,

g
en,opçaanden,klimmenden ofkruipenden schrapt men eene schoon gemaakte varkensen vleezlgen stengel,vleezige,afwisselende, maag of lebmaag eener k0e Mn de binnentegenoversfmnnde of kransvormig geplu tste zjde af met een beenen mes,vermengt 100
bladeren en eindstandige, enkelvoudige, ge- deelen van het op die wjzeverkregen sljm
paarde, t0t een hoofdle vereenigde, doch
zelden okselstandige aren.Van desoorten noemen wj:P.crpfcllill WlfzetPar.,3Ned.
palm hoog, welriekend en op de heuvels
rondom Lima te vinden,- P.le gslffolil
AlïzetPan.,eenoverbljvendkrnidinPeru,

met 50 deelen glycerine en 50 deelen water,

voegter1000 deelen wittenwjn en 5 deelen
zoutzuur bj,schudt hetom en fltreerthet
na verloop van 3 dagen.
Peptonen zjn veranderingsproduden der

eiwitachtige stofen, welke in de maag door
met een zeer aangenamen geur, - en P. den invloed van pepsine ontstaan.De pepto-

rpfvl#/olïg S%mb.etBonp.,wierbladerenals nen zjn wit,amorph,gemakkeljk oplosbaar
zweetdrjvend middeldienstdoen.
in water, onoqlosbaar in alkohol,réagéren
Pepoli(Joachim Napoleon,markies),een zuur,stollen nlet bj hitteen o0k nietdoor

Italiaansch staatsman, de telg van een aan- zuren en onderscheiden zich daardoor dat

zienljk geslacbt en door zjne moederLae- zj zeervatbaarzjn v00rdiFusie.Daarenbo-

fifil Jonql
tLne de kleinzoon van Joaekim * >ratj werd geboren te Bologna den 6den November 1825 en verbond zich in 1844 in den
echtzaet prinses FrederLka rJ> Hokenzollern-

ven ontstaan er 00k parapeptonen,die neergeslagen worden! wanneer m en het zure

spjsverteringsmengselnagenoeg neutraliseert.
Zj zjn onoplosbaar in water,mMrvormen

Skm-éngen.Hjtradheteerstopenljkqp,toen met zuren,alkaliën en alkalische aarden zeer

in 1846 hetoverljdenvlnpausGregor%unX VI oplcsbare verbindingen. De parapeptonen,
eene algemeene beweging veroorzaakte, en welke meer metde eiwitachtige stofen overbehoorde t0t hen die eene petitie, waarin eenkomen,ontstaan naastde peptonen,maar
hervormingen werden verlangd, t0t het con- worden door het pepsine nooit in peptonen
elave rigtten.Deaanvalderoostenrjkersop omgezet.DitgeschiedteerstdoorhetalvleeschBologna in 1848 bragt hem aan het hoofd sap (succuspancreaticus).
van de Nationale garde,die metgoed gevolg
Pera is de naam van eene wjk ofvoor-

tegendeOostenrjkschetroepenoptrok.Nadat
Bologna in 1849 in handen derOostenrjkers
was gevallen, begafhj zich naarToscane,
m aar keerde in 1852 naarzjnegeboortestad
terug, waar hj geschriften in hetlichtzond
over het Rom einsche vraagstuk en over de
inaneiën van den Heiligen Stoel. In 1859
kwam hj aan het hoofd van hetvoorloopig
bewind te Bologna,werd vervolgensminister
van fnanciën in Emilia,en in 1860 comm issaris-generaal in Umbrië. Toen dit laatste

stad van Constantinopel.Zj ligter aan de
noordzjde van de haven en wordthoofdzakeljk bewoond door Christenen. Sedert de

16de eeuw hebben de gezanten der Christe-

ljke Mogendheden aldaarhunne winterpaleizen. Pera ligt op den t0p van een heuvel,
wiens helling bedekt is m et de voorsteden

Galata en Tophana. Eigenljk bestxat deze
wjk slechtsuitéénenaauwe,krommestraat.
Achter de huizenreek: van deze bevinden
zich de reeds gemeldepaleizen metruimeplei-

geannexeerd werd,zag hj zich doorBologna nen en fraaje tuinen.Men heeft er voorts
afgevu rdigd naar het Parlement, waar hj vele monniken, die de 4 kerken van Pera
zitting nam in het linker centrum. In het bedienen, welke onder de bescherming zjn
esteld van Frankrjk en Oostenrjk,terwjl
ministérie zgfczzi(1862)belasttehjzichmet g
de portefeuille van Handelen Njverheid.In men er 00k een Fransch en Duitsch semina1863 vertrok hj a1s gezantnaarPetersburg rium aantreft.
en in 1864 werkte hj mede t0tdesluiting Perak (Zilver)isde n>m van een Staat
van het Septemberverdrag.Wegenszjne be- onder Britsche beschermheerschapqj ap de
trekking t0tde Napoleonisten en t0thetPruis- westkust van het eiland Malakka ln Achtersische vorstenhuiswashj in 1860 alsonder- lndië.Hj telt op 235 D geogr.mj1110000
handelaar werkzaam. In Maart 1868 werd inwoners (Malejersen Chlnézen),en grenst
hj gezant te W eenen,en vertoefdehiert0t in hetnoordwesten yan deEngelscheprovincie
in 1870.
W ellesley en voor 't overige aan M aleische
Pepsine is de naam van eene eenigzins Sàten. Dit land onderscheidt zich door een
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grooten overvloed van tin, door de inboor- zoon van den Ierschen gru f Jokn 7#-:sd.
lingen voor zilver gehouden,- vandu r de Hj studeerde te Cambridge,wasdurnaa1:
naam.De tinmjnenliggen meestalin depro- pleitbezorger te Londen werkzum en trnk
vinde Laroet,in hetnoordeljk gedeelte deB de opmerkzu mheid van Pitt t0t zich dnor
lands en wél over een gewest,dat 100 Ned. een vlug8ck ift, uitgegeven M ngaande het
ldflgd.D00r den inmjl lang en 30-40 Ned.mjlbreed is.De procès tegen W arrc S'
ontginning en bewerking geschiedter hoofd- vloed van Piff wer; hj 1id van hetParlezakeljk doorChinézen,diein 1850derwaarts ment, trad er op a1B verdedigervan alle mibegonnen te trekken.In 1874 werd er51/: nisteriéle ontwerpen en legde eene uitgebreide
millioen Ne4.pond verkregen en de daarvan kennis aan den dag Mngaande de inanciën.
uitgevcerde hoeveelheid had eene waarde van Onder het bewind van Addington werd hj
600000 gulden.Het verkeer wordt er onge- in 1801 solicitor-generalen in 1802 attornep
meen bevorderd dnorde rivier Perak,welke general.In April1807 werd hj kanselierder
pver eenelengte van 60Ned.mj1zelfsvoor schatkamer in het nieuwe Kabinet en knrt
kleine kanonneerbooten bevaarbaar *
18.Men daarna kanselier van het hertogdom Lancas-

verbouwtersuikerriet,tabak,rjstenz.in de
vlakte,en op dehellingenderbergengroejen
erthee,koëj,vanilleen allerleiBoortenvan
specerjen.Opdebergen,welkezichterhoogte

van 1000 Ned.elverhelen,heeftmen herten,
groote slangenjluipaarden en kudden van0lifanten, en in de rivieren vindt men er kro-

kodillen.Hetland levertaan zjn.
V0rst,die
den titelvan radja,00k weldien van Bultan
voert,Jaarljks omstreeks 350000gulden.In ouden ttjd was de prinsvan Perak een

vazal van Malakka. Omstreek: het midden
der 16de eeuw verhief er zich een generaal

ter.In diebetrekkingen betoondehj zich een
jverig voorstandervandearistocratieen van
de Staatskerk en een vjand van deemandpatie der R.Katholieken en van FrankNk.
Toen tegen het einde van 1809 Portland aftradzbelaBttehj zich metdeleiding vanhet
Kablnet.Indeberaadslagingenoverhetregentschap (1811) streed hj voor de koninkljke
regten tegenover de constitutionélebeginselen,
maarwerd den lldenMei1812bjzjnekomst
in de zaalvan hetParlementdoor een wru kzuchtigen vjand verraderltjk doodgeschoten.
Perche is de naam van een voormalig

van den staat Ilsjohort0tsultan en saaakte Fransch landschap, thans behoorend t0t de

Perak zelfstandig. In 1641 stichtten de Ne- departementen Orne en Eure-et-Loir. Hetis
derlandersereenefadcrj,wierfortin 1795 bekend wegens zjn uitmuntend purdenraB
doorde Engelschen werdverwoest,envolgens (Percberon).
een verdrag van 1818 werd aan Engelan;
Perclval(JamesGates),eenAmerikunKh
volkomene vrjheid van handelvergund.Ge- dichter? geboren den 15den September 1795

durende zjn 00rl0g met de naburen sloot teBerldn in den StaatConnedicutjstudeerde

Perak verbindtenissen met Siam , doch deze te Philadelphia in de geneeskunde,werd in
werden vernietigd doorhetverdrag vanBang- 1824 hoogleeraar in de scheikunde M n de
kok (1826), waarbj Engeland de veiligheid militaire académ ie te W estpoint,kort daarna
des lands waarborgde tegen de belofte, dat militair artste Boston,vertrok in 1827 naar
Perak zich van elken aanvaltegen de nabu- New Haven en bestuurde in 1835 een geûloren z0u onthouden.Andere overeenkomsten gisch onderzoek in Connecticut,waarna hj
met Perak maakten een einde aan de zee- tot staatsgeoloog van W iscongin werd be-

rooverj,doeh deaanzienljken deslandswil- noemd.Hj overleed den 2den Mei1857.Beden zieh nietonderw erpen.Daardoorontston- halve vele bjdragen in tjdschriften sehreef
den in 1874 bloedige verwikkelingen met hj: rprometheus and other poems (1821Engeland. In dien tjd stond radla M oeda 1822,Q d1n)'',- rclio (1822- 1827,3 dln)'',
25#o!Ig7zgereed om den troon te beklimmen,
en rrhe dream ofthe day (1843)''.00k
znaar deze werd hem betwist door sultan was htl medewerker aan het woordenboek

Inmaèl. De Engelsche regéring der Strait van Webster.Zjne qezamenljke di
chterljke
Se
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werken zjn in 1859 ln Q deelen uitgegeven.
omstandigheid gebrmk te kunnen maken,om
Percussie, zie Awscgtltat'
ie.
het land v00r de Europeanen teopenen.Zj Percussiegew eer, zie Vunrwapens.
erkende Abdallak a1s vorst en s100t in FePercy (Thomas), een Engelsch dichter,
bruarj 18:5 met hem eene overeenkomst, geboren den 13den April1728 teBridgeworth
datEngelschecommissarissenhetRjkinnaam in Shropshire,werd in 1756 godsdiengtleeraar
van den Sultan zpuden besturen. Toen echter te W ilby in het grufschap Northampton,in
deEngelschegouverneurWlc/
zzich derwaarts 1766 kapellaan van den hertog van Northumwilde begeven,werdhtJdooreen sluipmoor- berland, in 1769 hofkqellaan desKoninrs,
denaar omgebragt (1 November 1875). Om in 1778 deken van Carllsle,en in 1782 b1Bde schuldigen te stralen, zond Engeland sehop van Dromnre in Ierland?waarhj den
eenige troepen naar Perak,enin Maart1876 3osten september 1811 overleed. Hj heeft
waren de belhamels gesneuveld, terwjl de vooral aan de Engelsche letterkunde eene
Kroonpretendentw erd gevangen genomen.In- groote dienst bew ezen door de uitgave der
tusschen waagde Engeland hetniet,zelfhet rReliques of ancient-English pqetry (1765,3
lan; te besturen,maarverleende slechts zjn d1n;het laatstin 1876,2 d1n)''.
raad aan vorst Abdallak.
Perczel (Moritz), generaal in den H0n-

Perceval(Spencer),eenBritschstaatsman, gaarschen revolutie-oorlog,werd reboren den

geboren den lsten November 1762, was de 14den November 1811 te Tolna m het even-

PENCZEL- PEREGRINUS PROTEUS.

z00geneemdecomiiMt.Navoleindigingzjner
wjsgeerige en regtsgeleerde studiè'
n nam hj
dienst bp het korps ingenieurs,maar zeide
weldrahetkrjgsmansleven vurwel.AlsafgevMrdigdenMrdeRjksdagen van 1840,1843
en 1847washj dewoordvoerderderuiterste
linkerzjde.Na degebeurtenissen van Maart
1848 werd hj adviseurbjhetministérievan
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een zoon van Aleœander T, dien hj in 454
vöör Chr.metzjne broedersAuetanen Phi!YFv#en in436alleenopvolgde,onderscheidde

zich door eene sluwe staatkunde.In den beginne was jjP
** een bondgenoot van Athene,
maar om de magt van Athene te knakken,

vervoerde hj in den Peloponnesischen oorleg

Potidaea en de overige Chalddische steden
Binnenlandsche Zaken en wederafgevaardigde t0tafvalligheid, en lokte t0thgre ondersteunaarden Rjksdag,waarhjdevredelievende ning een Spartaansch leger onder Braz, n
politiek van Batthyanyi hevig bestreed en de naa' het noorden. H*
P* overleed in 413.
eerstgemelde betrekking nederlegde.Na het Perdocan Tff,de tweede zoon van Amyntas,
uitbarsten van denoorloginSeptembervormde regeerdevan 365-160,nadathj zjn voogd!

hj uitvrjwilligersde bekendeZrinyi-schaar, den rjksbestuurderPtolomaeusdeheerschappj
Mn wierhoofd hj den 6denOctober1848het ontrukt had,maar sneuvelde in een veldslag
CroatiBche korps onder R0th en Plili
ppovèoh tegen deIl
lqriërs.
gevangen nam.Kortdaarna werd hj totge- Perdieoan ls in de tweede plaal de naam
neraal benoemd, streed voorspoedig &an de van een vertrouwden vriend en veldheer van
Drave en behM lde den l7den October eene Aleœander de Grppfd, aan wien dezebjhet
overwinning, die hem het bezit verschafte sterven zjn vorsteljken zegelring ter han;
van het eiland Moerakoez,vanwaarhj den stelde.Hj werd doordeverzameldeveldhee9den November een invaldeedin Stiermarken. ren in 323 benoemd t0t voogd over den
Bj het naderen van Windisclwrötz werd hj n0g niet geboren zoon van Aleœan* en
met zjn korps bj hethoofdleger gevoegd, Roœane en tevens t0t bestuurder des Rjkg.
mMrden zgstenDecemberbj MoordoorJel- Nu verwjderde hj de aanzienljken,wiernaIg#ï# geslagen.Nadathjzjnverstrooidkorps jver hem bedreigde! door hen met groote
wederbjeengebragthad,trokhjnaarSzolnok landvoogdjen te beglftigen, en bleefzelfte
t0tdekking van den linker oever der Theisz Babylon bj Arel
ddaeunen Roœane.Toen Anen overrompelde hierdenQ3stenJanuarj1849 fs
tpll:nietgehoorzaamde aan zjnbevel,om
de brigade Ottingr. Toen Bem tot opperbe- S menen ter verovering van Paphlagonië en
velhebber benoemd was,legde hj hetkom- Cappadocië bj testaan,trok hj in 32Q vöör
mando neder en wierf in Tolma een troep Chr.tegen hem op enbragthem denederlvrjwilligers,waarmedehjdenkleinenoorlog toe. Antg
L
qonu nam nu dewjk naarAnt@Jvoortzette.Tn Maartwerd hj wedernaarhet ter in Macedonië en haalde dezen over t0t
zuiden gezonden, behaalde er overwinningen een togt naar Azië, ten einde onder medebj Zombor,Sireg en HorgosjontzettePeter- werking van PtolomynsvanEgyptehetgezag
wardein en veroverde de schansen va; Szent- van Prdooas tevernietigen.Dezelaatstetrok
Thamas en Pancsova.Den 4den Junj echter nu in 321 te velde tegenEgypte,maarwekte
werd hj door Jellanhj uitTitelverdreven, doorzjneverregaandegestrengheidhetongeden zosten Junj bj Perlaszen den 25stenJu1j noegen van zjnekrjgsknechten.Toen hj in
bj Altbecsegeslagenenoverde'rheiszterug- de delta van deNjlwasaangekomen en de
geworpen.HoewelKossntlthem nu van zjn overtogtoverdierivierbj Memphismislukte,
kommando onthief,verzamelde hj bj de na- terwjl er allengs gebrek in hetleger begon
derinq derRussen wedereenkorps van10000 te heerschen, zeiden zjne soldaten hem de
vrjwllligers,metwelkehj zich bjdeTheisz- gehoorzaamheid op en bragten hem in zjne
armee van Dembénskivoegde en op eeneroem- tentom hetleven.
Perduellio, hetzelfde a1s c# en -m':#rjke wjze deelnam aan de gevechten bj
Szöreg en Temesvar.Na den rampspoedigen
uitslag Van laatstgenoem de worsteling nam
jjP
**de wjk op Turksch grondgebied en werd

tato ,zie M aa'esteitsschennis.
Peregrinus Proteus, een dweeper uit
het midden der 2deeeuw na Chr.,geboren te
eerstte W iddin en daarnateSloemlageïnter- Parium in Mysië en van Heidensche afkomst,

neerd.Terwjlhj tePesth in beeldtenlswerd dwaaldejnadathj zjngrjzen vaderhad omterdood gebragt,begafhj zich in 1851naar gebragtzonrustig rond,omhelsdeinPalaestina
Londen,in 1852 naar Jersey,vervolgensnaar de Chnsteljke godsdienst, verwierf allengs
Parjs en keerdein 1867naarHongarjeterug. jrooten invloed,maarmoestzjndweepzieken
Hierwerd hj aanstondsafgevaardigdnaarden pver boeten meteene langdurige gevangenis.
Rjksdag, waar hj zicll bj de D/là-partj Na zjn terugkeer in zjn vaderland verviel
voegde. Ook werd hj lid der delegatle en hj t0tdeschandeljksteuigpattingenenwer;
voorzitterderHônvedvereenigingen.Metjver uit de gemeenschap der geloovigen gebannen.
heefthjgewerktaandeherstellingderHönved- Nu trok hj alscynisch wjsgeerdoorEgypte
arm ee en meermalen is hj met kracht in en Itali
ë en vestigdezicheindeljk teAthene,
verzet gekomen tegen den invloed van Kos#>fA.

waar vele leerlingen - en onder dezeA.Gel-

11.
:- zjnelessenbjwoonden.Daarhjechter
het voorwerp was der algemeene verachting9
van eenige Koningen van Macedonië.Prdo- wildehj althansdooreenebuiteng- oned=d
cJ: 1, een H eraclide en een nakomeling van een eindemaken aan zjn leven.Hj verkonTemenon,stichtte omstreekshetJaar750vöör digdenameljk,dathj bjdeOlympischespeChr.hetMacedoniBche rjk.- PerdocanJJ, len zich levend z0u laten verbranden,'tgeen
Perdiccas is in de eerste plaatsde naam
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hj in 168 in tegenwoordigheidvan eene ont- hoogen, houtigen,vertakten,stekeligen gtam
zettende volksmenigte vplbragt.
en elliptische bladeren. Deze soort draagt
Pereire (Jacquea Emile en Isaac),twee gele,smakeljkevruchten,4ieopdeAntillen
broedersjgeboren in den aanvangdezereeuw , a1
spoftgegeten en 00k welingelegd rorden.
hebben zich bemcht gemaakt op inandëel
Perez(Ant0ni0),ministervanPkiltppu 11
gebied.Aanvankeljk waren zj kleinemake- vanSpanlrjwerdgeboren in Aragpnm 1539,
laarg en aanhangers van Saint-Mmon, doeh zag zich m 1567 als opvolger zjnB vaderB
weldraverwierven zj een naam engeld door t0t staatssecretaris benoemd,genoot het v0lden aanleq van een spoorwegvan Parjsnaar 'komen vertrouwen des Konings en bestuurde
St.Germaln.In 1852 gtichtten zj het ver- debuitenlandscheaangelegenheden desRjks.
mu rde pcrédit mobilier''en stonden aan het Zjne trotschheid en hebzuchtbezorgden hem
hoofd van onderscheidene spoorwegonderne- vele vjanden,en nadat hj op lastdegK0mingen.Eerlang bezweek hetcréditmobilier, nings den vertrouweling van d0n Jan fm
en o0k de Compagnie Transatlantique,waar- Oosteneuk (halfbroedervan PMlL
ppwè ,nameVan de beide broeders directeuren w aren , ljk Jàan d6 Wdcordo,di
e gedreigdhad 4en
staakte hare betalingen. De Fransche regé- minnehandelvan Perez metprinses Eboli,de
ring wilde deze bjstaan door een subsidie, minnaresdes Kpnings,aan den dag te zullen
doch dit plan leed schipbreuk op den onwil brengen,maartevensbjdenwantrouwenden
van het Wetgevend Ligchaam (1867).Toen Koning verdacht was geworden, den 3lsten
kwamen de beide fnancie-mannen in verge- Murt 1578 had doen ombrengen, werd hj
llheid! en Jaegue.
g Fm ïIe overl6ed den 7den zelf op aandrang van de bloedverwanten des
Janua/ 1875.
vermoorden inJulj1581tegeljkmetgenoemde
Perekop,inhetTartaarschOrkapoe(Gou- prinsesin hech.
tenisgenomen,op depjnbank
den P00rt),in de dagen der oudheid Taphnns tot bekentenis gebragt en na een langdurig

en in de middeneeuwen Togla geheeten, is
eene arrondissementshoofdstad in het Russische gouvernement Taurië, op de ooatkust
der evenzoo genoemde landengte. Men vindt
er 4 kerken, 3 synagogen, 7 moskeeën,een
militair hospitaal, veelhandelen ruim 4300
inwoners.- Op de landengte van Perekop,
die de Krim methet vaste land verbindt en

procèsin 1585t0tgevangenisstrafveroordeeld.
Het gelukte hem in 1590 uitden kerker te

ontsnappen,waarop hj zich naarAragon begaf om jbeveiligd door de privilegiën van dit
land, regt te zoeken. Eerst toen de Koning

in 1591,najverigop debetrekkingvanPerez

t0t de Prinses, zich van de lnquisitie be-

diende, om zjne uitlevering te verwervenj
7Ned.mjl lang is,heeftmen meerdan 30 werd Perez ter zjner beschikking gesteld,
zoute meren,die in 1873 ruim 7 millioen t0l- maar 00k t0t tweemaal t0e door een volksC0nt0Da&r8 Z0Rtopleverden.
oploop bevrjd.Phili
ppus11verscheendu rop
Perels(Emil).eenvezdiensteljkingenieur, meteen leger in Aragon en vernietigde erde
geboren den 9deàJulj 18:7,bezochtdenj- oude grondwet. Perez wa8 inmiddels naar
verheidsschool en de universiteit te Berljn, Londen vertrokken en begaf zieh in 1595

bepaalde zich voorts bj het bestudéren der naarParjs,waarhj den3denNpvember1611
landbouww erktuigen en &verd in 1865 leeraar overleed.Hjheeftbelangrjkegedenkschriften
in de kennis dier w erktuigen aan de land- (1598) over de staatkunde van TFzili
yN : 11

bouwschool te Berljn. In 1867 vertrok hj in hetlichtgegeven.
Perforatle of doorboriny is in de heelW eenen. Hj bezocht bjna alle landen van kunde het kunstmatig openen eener geslotene
als hoogleeraar naar Halle en in 1873 naar

Euroya en in 1876 ook deNieuwe Wereld,
om zlch metreedsgenoem de werktuigen zooveel mogeljk bekend te maken, terwjl hj
tevens acht gaf op de besproejingsstelsels.
Van zjne geschriften vermelden wj:pHandbuch zur Anlage und Konstrudion landwirthschaftlicher Maschinen (1866)'',- nDie AnwendungderDampfkraftinderLandwlrtsgchaft
(187Q)'',- rBerichteiiberdielandwirthschaft-

holte des ligchaams, ten einde daaruitscha-

deljke stolenleverwjderen.Men geeftdien
naam ook we1aan eene natuurljke openingy
door ziekte,vooraldoorverzwering,te weeg

gebragt.Eindeljk wordt in de verloskunde
de perforatie toegepast, nameljk hetwegne-

men der hersenen van hetkind,wanneerhet
hoofd wegens overmatige grpotte nietkan geboren &vorden.

Pergament iseeneipenaardigbereiddie(1868),W ien (1874),Philadelphia (1877)'',- renvel,datnietgelooid 1senderhalvebijhet
XDie Trockenlegunq versumpfterLëndereien koken in 1jm verandert.Devoorbereidende
mit besonderen BerucksichtigungderDrainage
lichen Maschinen der Ausstellungen zu Paris

werkzaamheden zjn dezelfdea1sdievan het

l
ichen
(1
877)''1- en pHandbuch deslandwirthschaft- loojen.De huiden worden van haarberoofd,
gew asschen, geschaafd, op een raam uitgeW asserbaues(1877)''.
Pereskia Pl%m.etHaw.is de naam van spannen,nogmaalsdun gesehaafdengedroogd.
een plantengeslachtuitde familie derCacteën. Het pergament, bestemd om beschreven te
Ilet onavat heesters en boomen in M idden- worden, bestrjkt men met eene dunne verf
Amerika, met roode takken, okselstandige, van loodw it en olie.Zalk pergam entvervaarm eestalw itte,gele of roode bloemen en b01- digt men in Engeland vooral van sehapendtnog hetpergam ent,nadat
vormige of langwerpige vruehten, welke bp vell
.en.Vaak w or

sommige soorten eetbaar zjn.Van deze noe- hetgedroogdis,metkrjtbestreken,geschaaf;
men wtl P.Jtwldlfl Pl*m.,in W est-lndië en met puimsteen gewreven.Het Wnste en
groejende, met een opgaanden,5 Ned. el dunste pergament drM gt4en naam van maar
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denprgament.Ezels- en varkensvellen leveren acht
ig, stjf,doorBchjnend,wordt reek in
g*d pergamentvoor boekbinders en zeefma- water zonder zjne vastheid te verllezen en
kers.Menvervaardigt00k perza,
m entvanpapier geljktderhalvegeheelgnalopeenedierljke
doorditlaatste Mn beidezj)d
?en tebestrjken blaas. Het laatde vloelstolen enkeldoorbj
meteen 1ak(bestM ndeuit 16deelenkopal,16 endosmose; het is niet z00 sterk als pergadeelen ljnollevernis en 19 deelen terpentjn- ment, maar verandert niet in kokend water,
olie, het vervolgens te laten droogen en dan verrot ni
eten rordt00k nietMngeàstdoor
Q- t0t 3-maal te bestrjken met 96 deelen inseden. Het ls bestand tegen kokend en
loodwitj4 deelen loodsuiker en 5deelenpuim- bjtend l00g,maar lostallengsop in :0C0nsteenpoeder mçt een weinig ljnolie en het centreerd zoutzuur en geconeentreerd zwaveleindeljk metpuimsteen en waterte schuren. zuur. Laat men het 10 minuten in geconcenAlgemeen is het gevoelen verspreid, dat treerd salpetarzuur liggen,dan Y7ordthet na

hetpergamentzjnnaam ontleentaan destad het droogen dikker, hechter en taajer! is
Pérgamus,en men onder#telt,dat hetaldaar bestand tegen zuren en wordt,eenige mlnuomstreekshetJaar300 vöörChr.isuitgevon- ten in zwavelzuur gedompeld, geheel en al
den. Iqtusschen hadden de Israëlieten reeds doorzigtig.Bj de bereiding van pergamentten tjde van David beschrevene rollen van papierwordthetyapierbjvermeerderdedikte
dierenvellen, en n=r hetverhaalvan H6r& ongeveerl
/sdeklelnervan oppervlakte,terwjl
dotwn schreven de Ioniërs in ouden tjd op hetgewi
gtreeneverandering ondergaat.Terongelooid schapen- en geitenleder, waarvan
men hethaarhad weggeschaafd.Datdeouden

stond na de lndompeling in een zuurkan men
2 vellen met elkander vereenigen, door op
gebruik mukten van zulke vellen?bljktuit eene glazen plut de randen dier vellen met
het woord m- branwm , dat eene huid,maar een glazen staafle op elkander te drukken.
tevens eene beschrevene huid beteekent.La- om pergamentpapier te ljmen? maakt men
ter werden de vellen door ze te schaven en hetweek metsterken brandewjn en legthet

daarnametkalk tewrjvenzeerdungemaaktj in vochtigen toestand op eene met1jm bezoodat Ptolema-s TAiI,&I'Al#, volgeng het strekene plaat. Men gebruikt hetpergamentverhaalvan Jonqhun,opgetogen wasvan ver- papiert0thetdigtmaken van glazenQesschen,
wondering overdeqjnheidvanhetpergamentj t0thetinpakken van chocolade,tothetmaken
waarop de pBoeken van Mozes''geschreven van w orst enz.,- voorts in plu ts van perwaren, hem door den hoogepriesterE leazar gament,om er documenten op te schrjven,
tosgezonden. A1z00 is het pergamentnietin t0t het döôrtrekken van kaarten en teekeninPe'rgamus uitgevonden, maar misschien aan- 4en,alsmede in de heel
kunde in plaatavan

merkeljk verbeterd.Hetwerd ervervolgens llnnen,wasdoek en getah.pertsja,- wjdera

in groote hoeveelheid vervaardigd,zoodathet t0t het vervaardigen van kunstbloemen,in
aldaareenbelangrjk handelsartikeluitmaakte. hetlaboratorium enz. '
In den beginne was hetpergamentgeel,doch
Pérgam us is de naam van een aloud k0te Rome vervaardigde saen lvit pergazaent, ningrjk in Klein-Azië en bestond van 282en later gafmen daaraan eene paarse ofeene 133 vpôr Chr.Pkiletaerus,de zoon van eene
purperkleur aan beide zjden.De handelin Paphlagqnische danseres,later schatnzeester
pergament is door de uitvinding van het pa- van Lyamaehus,koning van Thracië,maakte
pieraanmerkeljk verminderd.onmiddelljkna gedurende de beroeringen welke op het verde uitvinding der boekdrukkunstwerden en- saoorden Van 8ele- s Nïclfor volgden,zich
kele kostbare w erken op pergam ent gedrukt, meester van de stad Pérgam usen haar gebied

en van deze zjn exemplaren bewaard geble- en stichtte er in 282 hetRjk van diennaam.
ven,zooals van het ppsalterium '' van 1457

Hj handhaafde zjn gezag tegenoverde S#en van den eersten bjbel uit de drukkerj riërs,Bithyniërs en Galliërs en liet de kroon
achter in 263 aan den zoon van zjn broeder,
van Fwsten Sehôfer.
Men geeft den naam van pergamentpapier Eimenes J, die aanzienljke veroveringen

aan papier, dat men door behandeling met maakte in Azië en ook de overwinning bezwavelzuurofmeteenegeconcentreerdechloor- haal
de 0l! Antloaws,koning van Syri:'.Hj
zink-oplossing zoodanig veranderd heeft,dat overleed ln Q41 en werdopgevolgd doorzjn
hetop dierljk pergamentgeljkt.Daartoebe- neef Attalwn 1, die den koningstitel aanzigtmen geconcentreerd zwavelzuur,van het- vaardde, kracht bjzette aan het rjk door
welk 1 Ned.pond verdund is met125 Ned. zjn bondgenootgchap met deRomeinen,nj-

wigtjes water.Nu laat men payier zonder verheid en weten8chap bevorderde en zjne
eind door een vat gaan,waarin zlch ditzuur
bevindt, en wel zöö,dat het zuur,naar gelang der dikte van het papier, er 5 tot 20
seconden op werken kan.Daarna brengtmen

hoofdstad met prachtige gebouwen versierde.

Hj overleed in 197.Zjn zoon en opvolger

S menes 11 verkreeg, a1s getrouw bondgenoot 4er Romeinen tegen Antloeltu de Grpofe,
het papier achtervolgensin koud water,am- in 189 den Thracischen Chersonesus,alsmede
moniak, wederom in water,daarna tusschen de landen van Antlocku aan dezezjde van
cylinders van laken, om hetvan een gcdeelte den Taurus.Hj stichtte devermaardebiblio-

van het vochttebevrjden,en eindeljk tus- theek van Pérgamu8.O0k zjn broeder en
schen verwarmde, gladde cylinders, om het opvol
ger Attalns 11 TAïlmdeYâ- was een
te droogen,te persen en glad te maken.Dit vriendderwetenschappen;hjoverleedin138.
laatsteisnoodzakeljk,omdathetandersrim- Diec neef Attal%n III .pFzïlo- for regeerde
pelig wordt. Het pergamentpapier is hoorn- daarentegen al: een dwingeland,liet zjne
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blnedverwanten uit den Weg ruimen en ver- bezorgde.Hj overleed,weinigedagen na de
mukte in 133 bj zjn sterven hetrjk aan de voltoojing van dit laatste,den 16den Murt
Romeinen. Hoewel de echtheid van hettes- 1736.Doorzjn zuiveren smaakheefthj zich
tmentbetwistwerd,hebben laatstgenoemden op hetgebied dermuziek zeerverdienBteljk

de erflnis Mnvaard, den kroonpretendent gema
Pea
yt.
àrotoA
stc.d, een onwettigen zoon van S merl(Een)isvolgenshetgodBdienstiggenes JA doen ombrengen en in 129Pérgamus l00fder Perzen een geest,die hetrjk der
Qnder den naam van Asia Propria in een
Romeinsch wingewestherschapen.
De stad Pérgamus, in bovengemeld rjk
M n de Selinus gelegen, die zich ten zuiden
der veste in de Caicus uitstort,verhief zich

duisternis verliet,om zich naardatdeslichts
te begeven.De Peri's bezitten volgenBhunne

overtuiging eene verwonderljke schoonheid

en bewonen de ruimten van den aether.Dat
geloof heeftaan M oore de stofgelever; voor

aan den voet van een steilen berg,waarop zjn heerljk diehtwerk: sparadise an; the
deacrôpoliBprjkte.Deinwonershlelden zich PeTi''@
voûr afstammelingen van derwaartsverhuisde
Periandqr.eigenljkPeriandron,eenheerArea4iërs en meenden dat de naam hunner Bcher te Corlnthe1waB de zoon van Cypselwn
Btad afkomstig was van dien van Plrgamws, uithetgeslachtderHeracliden en volgdezjn
een zoon van Pyrrhts.De grondslagen voor

vaderop in deregéring in hetjaar629 vöör
Chr.Hj was een BchranderVorat,die (
l00r
gelegd doorImslmaehn.
g,dieerzjneschatten voortrefeljke maatregelen zjn gezag poogde
deed bewaren,en n0g meer (boxPhiletaerns, te bevestigen.Hj omringde zich door een
die in 283 vöör Chr.zjne gehoorzaamheid schitterenden hofstoet, bevorderde handelen
aan Imslmaehwnopzeideen Pérgamust0thoofd- njverheid om zjneinkomsten te vermeerdegtadverhiefvan een onafhankeljkrjk.Vooral ren ,begunstigdekunsten wetenschap,enverden roem en de grootheid der stad &verden

werd de Btad verfraaid door Eimenes IItdie Nvierf eene groote magt en tevensde toegede boekerj Btiehtte,waarin zichtentjdevan negenheid zjneronderdanen.Hj wordtvoorCleôpatra 200000 rollen bevonden.In haren geBteld als een toonbeeld van koninkljke
bloeltjd bezat de stad onderscheideneprach- wjsheid.Verzettegen zjneweldadige beBlui-

tige tempels,bjv.van Zeus.
n cezFlorod,van
Atkene, Apollo en Aselepios, waarvan n0g
overbljfselenvoorhandenzjn.Voortszietmen
ern0g puinhoopen van hetKoninkljk paleis,
van het prytanaeum , van den schouwburg,

ten,inverbandmethuiseljkerampen,maakte
hem echter wrevelig en wreed.Hj had in
toorn zjne gemalin MelL8n@,dedochtervan

Zj is de geboortepluts van Apollodorns en
van Galenns, was ééne der eerste plaatsen,
waarzich eene Christeljkegemeentevestigde,
en draagtthansden naam van Bergam a.
Pergolese (Giovanni Battista), een vermMrd comyonist,geboren den 3den Januarj
1710 teJeslbj Ancona,ontving sedert1717
ztjne opleiding in hetconservatoriodeipoveri

van deheerschappj en zich metCoreyraver-

Proeles, tyran van Epidaurus, gedoodr.en

Proeles verried dit geheim aan h eop*on,

van den cireus enz.,alsmede van waterleidin- den zoon van Periander,die zjn afgrjzen
gen enpraalgraven.Menvervaardigdeervooral van die daad op zulk eenekwetsendewjze
zalven,Mrden bekery'en pergament.N0glang te kennen gaf,datPeriander hem eerstverna den val des rjks bleef zj debloejende stiet en daarna naar Corcyra verbande.Toen
hoofdstad derprovineie Asia;zg wasde zetel hg voorts,door berouw gepgnigd,Lyeopkeon
van een hooggeregtshof en een vereenigings- terugriep, maar deze weigerde daaru n gepunt der wegen van W est-Azië.Eerstonder lloor te geven, zoolang Periander zich te
Ge Byzantjnsche Keizerskwam ztjin verval. Corinthe bevond, wilde deze afstand doen

genoegen; maar de inwonersvan dezç stad,
bevreesd voor de dwingelandj van Periander,

bragten M cophron om het leven. Periander
nam daarover wraak door 300 knapen uit
Corcyra naardenLydischenKoningtezenden,

die hen op deschandeljkste wjze deed verminken.Hj overleed in 585.Velen houden
di Gesu Cristo te Napels,vooral onder Gae- hem voor& n derzeven wjzen,dochdieeer

tano Gzecp) Durante en Iko, en schreefals komtt0e aan Periander uit Ambracia.
leerling reeds het drama: psan Guglielmo
Pericarditis, zie Harten aderen.
d'Aquitania''.In 1132 vond zjne opera:rSa- Péricles, een beroemd Atheensch staatslustia''grooten bjval, en daarop volgdehet m an uit een aloud geslacht en de zoon van
intermezzo: pLa serva padrona''. In boven- Xanthippus en van Agariste. ontving zjne

gemeldJaarcomponeerdehjeenelo-stemmige opvoeding in een aanzienljk huiste midden

mis,benevens een vespervoordubbelorkest,
en t0t M n 1735 n0g de opera's: mIlfrate innamorato''l - pI,,l prigioniere superbo'
'' DAdriano ln Siria , - en y1l Flaminio,,,benevens het intermezzo:pLlrietta e Trac0ll0''.

van merkwaardige gebeurtenissen, die een
grooten invloed hadden op de ontwikkeling

van zjn verstand.Naarhetligchaam washj

sterk en welgemaakt en naar den geestmet
kosteljke gaven toegerust terwjl hj zich
DM rzjne polympiade''!in 1735geschreven, zoow el door jver en geestdrift,als door genietbeviel,keerdehj u1tRome naarNapels matigdheid enbedachtzaamheid onderscheidde.

%rug,om er zjne krachten tewjdenaan de Hj woonde de lessen bj der vermaardste
kerkeljkemuziek.Hj schreefer:pDixit''en wjsgeeren van zjn tjd,van Zeno,AnaœâgoXLaudate'', de cantate porfeo'
', een psalve rJd en Protâgoras en verkreeg daardoor eene

regina''1 en zjn zwanenzang, het pstabat voortrefeljke opleiding,demagtderwelspremater''1hetwelk hem een Européschen roem kendheid en een ruimen blik,zoodathjzich

PàRlcLEs.
ke
bol
vj
ek
na
hl
et
zjd
no
eel
medeburgersverhiefen gemakzjnereerzucht- de eerste
plaats in hetsàatsbestuur- bereikte.W egens
zjnearistocratischegevoelensen zjn achterhoudenden aard werd hj aanvankeljk met
wantrouwen belegend.Ten tjde van Gmon
onderscheidde hj zich bjverschillendekrjgs-
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gezetheid beheerde hj de gelden van ;en
Staat en onderscheidde zich door onbaatzueh-

tigheid en onomkooybaarheid.In de volksvergaderingen trad hj nietdikwjlsalsredenaar0?,maarwathj voordroeg wasbondig
en duldeljk.Hj vleide hetvolk niet,mMr
wist het teovertuigenjin zjne edelegeveelensen gezindheden te bevestigen en het t0t
eene w aardige staatkunde te. stemmen. Hj
vermeed elken onnoodigen 00r10genbejverde
zich om de krachten van den Stnxt te verzamelen,ten einde gereed tezjn t0teenebeslissendeworstelingmetSparta.Hjhandhufde
de heerschappjterzeedooreeneaanzienljke

togten, en eerst na den dood van Aristldn
bemoeide hj zi
ch met staatkundigeaanjelegenheden.Hj erkende,datde democratlsche
grondwetvan Athene nietalleen metregtgehandhaafd werd, maar 00k de éénige was,
onderwelke het volk den hoogsten trap van
magt en ontwikkeling z0u kunnen bereiken.
Tevens moest de eenheid in hetstaatsbestuur, vloot en door een onbeperkt gezag over de
we
lke door geene volksvergaderinq k0n ge- bondgenooten. Toen Samos in oproer kwam ,
waarborgd worden, ter bewaring ln handen maakte hj aanstonds daaraan een einde.De
zjn van mannen, die door talent,doorzigt schatting der bondgenooten en onderdanen
en geestkracht hetvertrouwen des volks ver- werd verhoogd t0t 600 talenten,- meerdan
dienden, zich t0t volksleiders opwierpen en hetbedrag derstaatsuitgaven,zopdathjeene
hunne eereplaats door een uitstekend beleid aanzienljke s0m k0n besparen. D00r het
toonden waardig te wezen.Plricles verbond stichten van koloniën bevorderde hj voorl
zich derhalve met andere partjhoofden te denstaatkundigeninvloedvanAthene,alsmede
Athene, om er de zuivere volksregéring t0t handel en verkeer; z00 ontstonden Thurini

standtebrengen.Hjondersteundehetvoorstel in Italië(443)en Amphipolis(437).Kunsten

W etenschap werden doorhem M ngemoedig;
en t0t een hoogen trap van ontwikkeling gegeringere volksklassen een behoorljk levens- bragt,zoodat Athene hetbrandpuntwerdvan
genot en deelneming in staatszaken te bezor- kennisen beschaving in Griekenland!terwjl
gen. Met betrekking t0t de buitenlandsche men 0ok later het tl
jdperk rJ> Pêr%eles a1s
tterendste .k
politiek zocht hj aan Athene dehegemonie he
dentisschi
,
s
chouwdeind?
geschievan Hellas.B'
bvenalheeftPe'
rolen zjn
te verschalen over geheelGriekenland.Hj
kwam derhalve in verzet tegen Cimon,die naam vereeuwigd door de prachtige kunstvrede wilde houden met Sparta,zorgde dat werken van Pl
tidias, ldinu en Mne&QU&
van Epkialtes t0t beperking dermagtvan den
Areöpagus en nam maatregelen, om aan de

lu tstgenoemde verbannen werd k
/460)en be- (hetOdéon,hetParthenon endeProyylaeën).
vestigdedeheerschappj van Athene overden W elvaart en beschaving breidden zlch toen
Zeebond door de bondskas naar Athene te meer en meer uit en ieder burger had geleverplutsen en de contriblltie te verhoogen. genheid om zjn gevoelvoorhetschoonete

Hj trok voortsin 457tegen Spartatevelde,
streed in persoon bj Tanagra en versloeg in
454 de Sicyoniërs,maar zorgde tevens, dat
Athenezich nietontjdiguitputteindienstrjd.

b
evredigen.Toen voorts,op Mnsporing der
afgunstlge Corinthiërs, de Spartanen in 43Q
hd besluit aamen, de toenemende magt
van Athene te fnuiken, aanvaardde Pê6clea

den strjd in de overtuiging,dathj dien tot
een roemrjk eindezoukunnenbrengen.Niettemin had htj ook te Athene vele tegenstanders, die hunne wapenskeerden tegen zjne
nederlaag van Corone'a op eene rampspoedige vrienden,nameljktegenPltidian,Anaœâgcan
wjze geopend werd,een eindedoorden Der- en Aspasia,omdatdemagtigevolksgunsthem
tiglarigen Vredevan Péricles,waarbj hj tj- zelven onkwetsbaar maakte.Pkidiasstierfin
deljk afzag van de hegemonie van Athenete de gevangenis,AnaœâgorasmoestAtheneverlande,om deheerschappjterzeemettemeer laten,en Pêrolesk0n slechtsdoorsmeekingen
krachtte bevestigen.Na den dood van Cimon en tranen Anpasia aan het dreigend verderf
(449) en na de verbanning vam Thnoydides onttrekken.In 431 werd zelfstegenhem ,doch
Hg deed Cimon terugroepen,opdatdeze den
vrede met Sparta z0u tot stand brengen.
Voorts maakte hj aan den op nieuw uitgebroken 00rl0g met Sparta (445), die door de

te vergeefs,eene aanklagtingediend wegens
(444),den leiderderconservatieven,bereikte ve
Plg*l6s zjn doel,nameljk hetopperbewind rduistering van gelden.Toen de 00rl0g uit-

in den Staat bj een volkomen ontwikkelde
volksheerschappjzonderdwinglandjenzonder
sehennis der grondwet, alleen door de magt
van hettalent,en behield deheerschappj gedurende 15 Jaar.Meestal bekleedde hj het
aanzienljk ambt van strateeg, voorts van

barstte,hield hj met vaste hand deteugelg
van het bewind en nam met schranderbeleid
gepaste maatregelenj 0zaeen aanvaldervjanden te keeren. In 430 ondernam hj met

der openbare gebouwen, terwjl de overige
ambten nM r zjn wensch werden verdeeld.
Door eene eenvoudige, sobere levenswjs,
door onvermoeiden arbeid en door zelfverloochening verhief hj zich boven den njd
en deafgunstzjnermedeburgera.Metnuuw-

pesten doorandererampen aanrespoordjom
Plroles op nieuw te beschuldlgen,en hj

150 schepen een togt naar den Peloponnesus
en verwoestte er de kust.Intusschen werden

bestuurder der geldzaken of van opzigter zjne tegenstanders t
loor hetwoeden van ie

werd ditmaalveroordeeld tot eene geldboete,

welke hj niet in staat was om te betlen.

Nu dred hj afstand van alzjneambten en
wurdlglleden) wurin hjechterkert4aarn:
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P/IRICLES-P/;RIGUEUX.

O er het berouwhebbend volk werd hersteld, ontslag,om in deKamerwederom denvoorzitdoeh hj overleed reeds in 429aan depest. terszetelte bekleeden.Den 13*en Murt1831

Zjn dood was voor Athene een geweldige
slag,daar hj de zeldzame gave bezat,om
den nvermoed dervrjheidlievendeburgerste
beteugelen en hen doorzedeljkeninvloedt0t
zelfbeheersching te dwingen.Hj werd vervangen doorhartstogteljke volksmenners,die

evenwelnam hj de vorming van een nieuw
portefeuille van Binnenlandsche Zaken. Hj
was een man van hetJustemilieu,en overleed den 16den Mei1832.- Eenzjnerzoneny
desgeljks CasimirTJrï:rgeheetenen!eboren
ministérie op zich en aanvaardde daarin de

door baat- en heerschzucht den Staat ten den 20sten Augustus 1811,betrad dedlplonzaondergang bragten.Onderscheidene stand- en tieke loopbaan, was van 1830- 1846 gezant
borstbeelden van Plroles bleven bewu rd,en aan verschillende Hoven,in 1846 1i; van Ge
zjnelevensgeschiedeniswerd te boek gesteld Kamer van Afgevu rdigden en verkreeg in
400r Pl%tarehu .- Een onwettige zoon van 1849 zitting in de Nationale Vergadering.

Pêroles en Aspasia,desgeljks Plrieles genaamd,verkreeg op verzoek van zjn vader,
na het overljden van diens wettige zonen
Xa
nt
beho
oLprpu
deninen .para*s, het burgerregt. Hj
406 t0t de veldheeren,die bj

Hoewelhj aanvankeljk de staatkunde van
Lodewl
jk Napoleon bevorderde, protesteerde

hj
tegen den sfnmtsstreek en bragtdeswege
eenige dagen door in de gevangenls.Na dien

tjd wjdde hj zich aan den landbouw.In
1871 werd hj lid van deNationale Vergadering, in hetzelfdeJaar minister van Binnenlandsche Zaken,nam in 1872 zjn ontslag,
werd in 1876 senator en overleed den 6dei
Perieopen zjn afdeelingen en meer be- Julj vyn datJur.
paald afdeelingen uit den Bjbel,t0tvoorlePen gaeum is datpuntvan de elliptische
zing of t0t tekst bestemd.Men onderscheidt loopbaan van demaan,hetwelk zich hetdigtst
pcicopae eidfolïcce en enangelieae, naar ge- bj onz! aardebevindt.
lang zj aan de rBrieven''ofaan de pEvan- Pqrlgonium ,zieBloemdek.
Pem gord,een voormalig landschap in het
lellë
pn
e'
r'
iczojpnennndtl
oe
oerndp.aI
un
sdGer6
e.qdyi
ee
w
dpefn
we
su
dewe
Grr
p
e zuiden van Frankrjk,behoorde t0tdeprode Aeginusen deoverwinning behaalden,maar
wegens het niet-begraven der gesneuveldenin
stnnt van beschuldiging gesteld en ter dood
veroordeeld Nverden.

vastgesteld, en deze vormden den grondslag vincie Guienne en werd verdeeld in Oppervan het homiliarium , door Kaçel de Gropf: en Neder-périgord. Thans valt hetne enoeg
in zjn Rjk ingevoerd.Hjbepaaldedaarinde zamen met het departementz Dordogne. Het

pericopen voor alle zon- en feestdaqen van ontleende zjn naam aan dien derPetrocorii,
hetJaar,en Lntherheeftzemeteenlgewj- de oudste bewoners des lands, bevond zich
ziging behouden,terwjl de Calvinisten aan
hunne leeraren eenevrjetekstkeuzevergunden. De pericopendwang is echter in onzen
tjd M nmerkeljk verzaeht ofzelfs geheel opgeheyep.
Pener (Casimir), een beroemd Fransch

in de 5de eeuw onder de heerschappj der
Gothen,kwam in 50; onder diederFranken
werd later door graven bestuurd en verviel

door het huweljk van Bleonore >> Guéenne

m et H endrik 11 Plantagenet aan Engeland.

Eerst in 1454 keerde hett0tFrankrjk terug

sixqtgman, geboren den 24sten October 1177 en w elt0t het HuisA lbret,welkserfgenu m,
te Grenoble,bezochttotaanhétuitbarsten der koning H endrik TF , het vereenigde m et de
Revolutie hetcollège derOratorianenteLyon, Fransche kroon.
nam du rna in de handelszaak zjnsvaders Périgueux,dehoofdstadvanhetFransche
deelaan verschillende ondernemingen,tradin departement Dordogne,ligtaan deIsle,waar1798 ixl dienst bj het korps ingenieursvan over 4 bruggen gelegd zjn, en verheftzich
het Italiaansche leger en trok daarmede ten amphitheatersgewjs aan de helling van een

strjde,maarstichttein 1802metzjnouderen hruvel. Zj is de voormalige hoofdsta; van
broeder Bdpéon te Parjs een bankiersbuis, Pe'rigord,doeh thans de zetelvan hetdepardat reeds ten tjde van het Keizerrjk een tementul bestuur, van een bisschop, van

hoogen trap van bloeibereikte.Zjnescherqe eenige regtbanken enz.Eriseene oudehoofdbeoordeeling van de door het ministérie ln kerk met 5koepels,naarhetmodélderkerk
1817 voorgestelde leening opende voor hem van St.Martuste Venetië gebouwd,- voorts
den toegang totdeKamervan Afgevaardigdenj eene tweede grootekerk,gedeelteljk uitde

waar hj zich metkrachtverzette tegen alle llde eepw, een fraai gebouw deryrefeduur
reactionaire maatregelen.Vooralbestreed hj en eene ruime kazerne. Van de plelnen noehet stelselvan het ministérie Véllèle.In 1828 men wj dePlaceBugeaud methetstandbeeld
werd hj onderM artignaeministervan Koop- van dien maarschalk, en de Place Michel
handel,maarhj legdede portefeuilleneder, Montaigne,desgeljksmethetstandbeeldvan
toen PolL
gnao aan hetroerkwam.Metjver laatstgenoemde. Ook heeft men er een genxm hj deelaan de Julj-omwenteling,om denkteeken ter eere van Fênêlon. Tot de intot de stichting der constitutionéle Juljom- rigtingen van onderwjs behooren ereen lycénarchie mede te werken,en nadathj den umjeen seminarium,eene teekenschool enz.,
3Gen Augustust0tvoorzitterdernieuweKamer en men vindt er een muséum voor oudheid-

gekozen was, trad hj den llden van die e
n
00d
0e
0lf
d
seel
tofen,
kund
eenkunst,eeneyoekerjmet
mu nd op a1s minister zonder portefeuille. 2
een botanischen tuln en onders
c
he
i
de
ne
ge
l
e
er
de genootschappen.HetM ntal
Toen echter den zdenNovemberLasttezich
met het opperbestuur belagtte,nam hj zjn inwoners bedr- t er ongeveer22000 (1872).

PERIGUEUX- PERMUTATIE.

Men vervMrdigtervelevoorwerpen vanjzer
en stu l, al
smede laken,azjnj leder,brandewjn ens. 00k Tiordt er een aanzienljke
handel Fedreven,vooralin truFels en truffelpastejen,in meel, zout, likeur, vee en
pluimgedierte. Het verkeer wordt er sterk
bevorderd door de ljnen van den Orleansspoorweg, die er zich ten getale van 4 vereenigen. M en heeft er in 1857 en 1858
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l00d, nikkel, iridium j osmium , steenkolen,
zouten marmer,alsmede vele edelgesteenten.

De belangrjkste mjnen zjn er die van
Adolphowsk, Moersowsk, Sjaitansk,en Sarapoel.00k zjn er onderscheidene minerale
bronnen, en de rivieren behooren er t0thet
stroomgebied der Tobol en der Kama. Van

den grond is9,70/0bouwland,8,5% weiland,
73,5% bosch en 8,50/0 woestenj. In het

merkwaardige overbljfselen van Romeinsche noordeljk gedeelte heeft men uitgestrekte
gebouren qntdekt.
moerassen en in hetzuidenaanzienljkemeren.
Perlhellum ,zie Aphelium.
Debosschen bestaanerhoofdzakeljk uitdenPerlm , in het Arabisch M#o- , is de
naam van een klein eiland aan den ingang
in de Roode Zee en we1in de straatBab-elMandeb. Het is eene naakte lavarots,maar
met eene goede haven en merkwaardig als
de sleutelder Roode Zee.Daarom ishetdoor
de Engelschen in bezit genomen en van vestingwerken voorzien.

nenboomen eiken,lariksen en Siberische ceders.Het klimaatis er koud,vooralaan de

oosteljke helling van het oeralgebergte.De
gemiddelde warmte van hetJaarverheftzich

slechts weiniy boven het vriespunt en kan

dit op sommlge plaatsen niet eens bereiken.
In 1870 vond men onder de inwoners 71000
Raskolniken, 13000 Heidenen, 192000 M0hammedanen en 1200 niet-Grieksche Christe-

Periode (0ml00p,kringloop)noemt men
in de sterrekunde den omloopstjd van een nen!terwjlde overigen t0tde Grieksch-Kahemelligchaam.- In dewiskundeiseenepe- tholleke Kerk behoorden. De voornaamste
riode eene regelmatig terugkeerende reeksvan bronnen van besf
xn'
n zjn er landbouw en
grootheden.Eeneti
entalligebreukisyeriodiek,

veeteelt,Jagt en bjenteelt,houthakkerj en

wanneer dezelfdegroep vancjferszlchdaarin mjnontginnlng.Voorts bereidt men erbrantelkens herhu lt. Men geeft den naam van dewjn,leder,talk,kaarsen,zeep enz.

periodieke fundiën aan zoodanige,die wederDe kostbare delfstoFen van Perm waren
om
fde
o
nafdezel
hanke
ljkewaarde erlangen, wanneer de reeds bekend aan deinwonersvan Nowgorod,
veranderljkemeteen bepaald die vandaar hun zilver haalden. Johan III
toeneemt, zooals de trigonometrische zond er Duitschers heen,en deze ontdekten
b
e
d
r
a
ç
fundien.- O0k aan '
tgeen meninhetNeder- er de groote kopermjnen.De ontginning i8
landsch een nolgin heet, geeft men vaak den er voorts vooral bevorderd door de familie
naam van rperiode''.omtrent de perioden op Stroganow,en zj nam eenehoogevlugt,toen
het gebied der chronologieraadplege men het men ereen grooten rjkdom van goud(1745)

artikel T'
qdrekenk%nde.
en edelgesteenten (1766)ontdekte.Dehandel
Peripatetische wijsbegeerto (De)is van Perm is in een bloejenden toestand,
die der schoolvan Arot6teles.Zieonderdezen vooral de transito-handel naar Siberië. De
nM m .
voornaamste stapelplaatsen zjn er JekateriPerizoniusVacobtls),eigenljk Orerbroek, nenburg, Perm , Kamysjlow en Sladrinsk,
een verdiensteljk Nederlandsch letterkundige, terYvjlzaen er eenemenigtevanbelangrjke
geboren te Appingadam den 16den October Jaarmarkten heeft. Het gouvernement is ver1651,'bepaalde zich aanvankeljk bj de godgeleerdheid,maar wjdde zich lateronverdeeld
aan de geschied-,oudheid-en letterkunde.In
1681werdhj conrectorte Delft,in hetv0lgende Jaar hoogleeraar aldaar, en in 1693

deeld in 12 arrondissementen,Van welke 5

in Aziëgelegen zjn.Hethedendaagsche Perm

w erd w eleer bew oond door de Permiërs,en

doorde Skandinaviërsmetdennaam Bjazmar,
doorde Byzantjnen metdienvan Pcmiabehoogleeraarin deqeschiedenis,Griekschetaal stempeld.De oudste berigten omtrentdatland
en welsprekendheld. Hj overleed den 6den zjn uit de 9de eeuw en welvan Oter,een
April1715,nadathj zjne wetenschappeljke m an uit Noorwegen,afkomstig.Na dien tjd
handschriften vermaakt had aan deboekerj Averd hetdoor de ingezetenen van Nowgorod
te Leiden. Hj leverde eenige rDissertatio- bezocht en schatpligtig gemaakt.Na den val
nes'' - pori
ginesBabylonicaeetAegyptiacae van Nowgorod (1471) kwam het onder de
(1711)'',- p
Dissertationes de RepubllcaRo- heerschappj van Moskou,ensedertdeonder'' mana (1713), en eene voortreFeljke uit- werping van Siberië in de 16deeeuw ontstonden er RusBische koloniën.In 1780 werd er
gaveder pMinerva''van k
%anetius(1687).
Perm , een Russisch gouvernement,grenst een stadhouderschap gestichtj en dit lu tste
in het noorden aan W ologda,in het westen is in 1796 in een gouvernement herschapen.

aan Wjëtka,inhetzuiden aan OefaenOren-

De evenzoo genoemde hoofdstad ligt aan

burg en in het oosten aan Tobolsk,en telt de Kama, heeft 14 kerken,1 klooster?een

op 6032 D geogr. mjl bjna 2200000 inwo- gymnasium voorJongensen eenv00rmelses,
ners(1870).HetOeralgebergte loopterdoor- eene reaalschool, onderscheidene inrigtingen
heen in de rigting van het noorden naar het van weldadigheid,alsmedetalrjkefabrieken
zuiden en zjneaanzienljkstetoppenverheFen en een levendigen handel,en teltomstreeks
er zich t0t eene hoogte van 1438 en 1469 22000inwoners (1871).
Ned.el.De bodem is erruimschootsvoorzien
Perm utatie noemtmen in de algebra de
van verschillende soorten van erts;men ver- omwisseling of de verandehng in volgerde
krjgt er goud,zilver,platina,koper,gzer, van een bepaald aant:lgqgevene grootheden.
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PERMUTATV - PERRAULT.

Z0: zjn bjv.:abed en cabd permutatiën der leder,brandewjn enz., eperiseenMnzien4 gnotheden a,ljc,d.De leerder permuta- ljkehandelinwjn,geestlkedranken,honig
tiè'n is een gedeelte van die der combinatiën. en w01. - Het hedendu gsehe Perpignan
Pernam buco, zie Fexe lco.
verheft zich in de nabjheid van hetaloude

Peronospora Ccda is de naam van een Ruscino.De univerBiteit,aldaaz in 1349 door
geslacht van woekerzwammen met buiBvnr- P ieter nan zrc.gos resti
chtjisin de dagen
mige vertakte myceliumdraden.A1desoorten der Groote Omwentellng vernietigd.

van ditgeslachtzjn hoogstverderfeljk voor Perponcher-sedlnitzki
(Hendrik
Ge planten,wMrop zj goejen.Daartoe be- George,graafde),eenNederlandschgeneraal,
honren de aardppelnek%mmel (P. infestan: geboren te 'sGravenhage den 9den Mei1771,
Casp-,Botrytis infestansMont.
),diedeaard- trad reeds vroeg in Nederlandsche dienst,
appelziekte veroorzu kt, - P..pJrldificg de nam in 1793 en 1794 deelMn de veldtogten
2,, welke men @ ta8chleskruid,vlas enz. tegen de Fransche Republiek al8 aYudant
M ntreft,- P.rW c:de2,opwikken,linzen van prins Fredrik e- Oranie, 4ien hj bj
en erwten,- P.fri/àli- de 2:
:op klaver Werwiek (13September1793)hetlevenredde,
en luzeme,- P.A àoredcel.:de .P:y op slaap- en begafzich in 1795 metden Erfstdhouder
bollen,- P. ScAccAfii F%ekelop bietwortel- naar Engeland, mur keerde reeds het v01bladeren,- P.dfïcodl deW:
yop de bladeren gende Jaar met prinsI'
redrik terug en trad

van den wjnstok,enz:

a1skapitein eerstin Oostenrjkscheendaarna

Perpetuum m oblle ofeewwkd%rendebe- in Engelschedienst.In 1804 zag hj zich a1s
weging. svanneer een ligchaam in beweging luitenant-kolonel belast met het kommando
wordt gebragt,bljft het hierin volharden, over het regiment Dillon op Malta,werd in
tenzj het door uitwendige omstandigheden 1808 kolonelvan het Lusitunsch legioen in
du rin verhinderd wordt.Een slinger,eenmu l Portugal,en in 1809 chefvan den generalen
uithet rustpuntgebragt,z0u bljven schom- staf en van de mislukte expeditie naar Antmelen,z00 de krachtvan den oorspronkelj- werpen.Toen Napoleon I in 1810 alle Neder-

ken schoknietallengsverlorenging(inwarmte landers,die zich in vreemdekrjgsdienBtbe&verd omgezet)doorde wrjving van het0p- vonden,metverbeurdverklaring van goederen
hangpunt en den tejenstand derlucht.Daar bedreigde, keerde de TerzpscFze naar zjn
deze hindernissen nlette vermjden zjn,be- vaderland terug en werd er onder toezigtder
hnorteen rperpetuum mobile''t0tde onmoge- policie gesteld.Niettemin was hj in 1813
ljkheden.Toch hebben velen van oudsaan krachtig werkzaam voorhetHuisvan Oroj6
het zoeken van een toestel, dat den naam en begaf zich metFagel naar Engeland,om
vanp-petnnm mobileverdiende,hunne krach- prins W illem in n> m van hetprovisinneel
bewind uit te noodigen t0t een spoedigen
ten versyild.
Perplgnan , de hoofdstad van het Fran- terugkeer. Hj zelf Mnvaardde alsgeneraalsehe departement Pyrenées Orientales en van majoorhetopperbevelover hetNederlandeche
het voorm alig graafsehap Roussillon, is 11 leger en om singelde, door de Engelschen en
Ned.mj1van de MiddellandscheZee verwj- Pruissen ondersteund, Gorkum , Bergen-opderd en ligt gedeelteljk op een heuvelen Zoom en Antwerpen. Na den eersten Vrede

gedeelteljk in eenebekoorljke vlakteaan de van Parjs werd hj als gezantafgevaardigd
naarBerljn,maarbj den terugkeervanNa-

Tet, wM rover eene steenen brug is gelegd,
siM t door spoorwegen in verband met Narbonne en PortVendres,en iseene zeersterke
vesting. T0t de merkwaardigste gebouwen
behooren er:Het voormalig paleis der InquiBitie met onderaardsche gewelven,- de mili-

poleon a1s luitenant-generaal %,
n het'hoofd
geplaatst der Qde divisie van het Nederland-

Bcheleger,waarmedehj bj W aterloo streed
tegen N%. Koning W illem I nam hem toen

op in den erfeljken gravenBtand en zondhem
taire gevangenis,in 1319 in Moorschen stjl voor de tweede maalals gezantn= r Berljn.
opgetrokken j - de n0g onvoltooide hoofdkerk van St.Jean,- de oude Beurs,- het
Stadhuis,- de gebouwen der voormaligeuniversiteit,- het paleisvan Justitie en het ge-

De Tdrypsclzr overleed te Dresden denQgsten

November 1856.- Zjnoud8tezoon Willem,
geboren den 19denJulj 1819,wasPruisBisch
kamerhyer,- voorts gezantteNapels,Miin-

bouw der prefeduur.Zj isde zetglvan het chen, 'B Gravenhage en keerde in 1875 t0t

departementaal bestuur,van een blsschop en hetambteloosleventerug.- Zjntweedezoon,
van verschillende regtbanken. Voorts heeft I'rederik, geboren den 4den Augustus 1821men er een collègejeen seminarium ,kweek- is generaal-majoor à la Buite bj hetPruissischolen voor onderwjzers en vooronderwj- sche leger en hofmaarschalk van den Duit,
zeressen, lessen in de natuur-en scheikunde, schen Keizer,- enzjnderdezoon,Lodeyjk,
in de teeken- en bouwkunde,een conserva- geboren den 19denJunj 1827,bekleedtdebetorium vonrmuziek,eeneboekerj met18000 trekking van ceremoniemeesterM n hetPruisdeelen,een kabinetvoornatuurljke historie, sische H0f.
een plantentuin en onderseheidene geleerde
Perrault (Charles),een gevierd Franseh
genootBchappen.Hetaantlinwonersbedraagt schrjver,geborenteParjsden 12denJanuarj

er ruim Q;000 (18;Q).T0t de bronnen van 1628) studeerde M nvankeljk in de regten,
beBtu n behooren er:het verbouwen van ooft wjddeziehvervolgensM ndeletterkunde,werd
en greenten, sehapen- en zjdeteelt,hetver- door tusschenkomstvan Colbertin 1664bibliovu rdigen van laken. speelkaarten,kurken, thecarisbjdeAcadémievanSchooneKunsten,
houln atelen,ekncolv e,cigarettea,ku rxn, du rna opzigter4erKoninkljkegebnuwenen

PERRIULT- PERSEA.
stichtte de Académie de peinture,desculpture

et d'
architecture.In 1671 werd hj lid der
AcadémieFrançaise,nam in 1680zjnontslag
uit de staatsdienst, en overleed den 16den
Mei 1703. Hj maakte zich vermaard door
z1
(
j6
n87)
g'e
'dic
eht
n:
doroLe
r siècle de Louis le grand
zjn rparallèledesanciens
et desmodernes(1688- 1696,4dln)''
,waarin
hj de gewrochten der nieuwe letterkunde
hoogersteltdandiederoude.Hetbestewathj
geschreven heett, zjn de rcontes de4 fées
(1697;het laatst in 1867)''.- Zjn broeder
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havens van Simoda en Hakolade geopend,
aan hunne kooplieden een onbelemmerd handelsverkeer toegestaan en hun allevoorregten
en voordeelen toegekend werden,welke men
later aan andere natiën vergunnen zou. Op

diewjzewerddetweehonderdjarigeafzonderingspolitiek van hetachterdochtig Japandoor

de schranderheid van Perry overwonnen.Hj

heeft er de baan geëâbnd,later doorandere

Européschevolkeren betreden.Hjoverleedte
New-York den 4den Maart1853,en eene beschrjving van zjneexpeditiewerd opkosten

van de Amerikaansche regéring in het licht
g0g0Ven.
Pers ofD rukpers,zie Boekdrnkkunst.
architect.Hj leverde het ontwerp voor den
oosteljken gevel van het Louvre,vertaalde Persano (Car10, graaf Pellion di), een
het werk van Vitrurius en schreef0.a.een Italiaansch admiraal,geboren den lldenMaart
1806 te Vereelli,trad in Sardiniëinzeedienst,
Essyidephysique(1680-1688,4 dln)''.
nam deel aan de expeditie tegen Tripoli,
Perrenot, zie Granrelle.
Perrone (Giovanni), ren Italiaansch god- werd in 1842 kommandantvanhetSardinische
geleerdejgeboren te Chie'ri in 1794, wasals schip pEridano''
,waarmede hj eenereis om
hoogleeraar werkzaam teRomeenteFerrara, de w ereld volbragt,en ondernam in den 00rwerd in 1850 rector van hetCollegium R0- 10g van Sardinië tegen Oostenrjk (1848)als
manum ,en overleed den29stenAurustus1876. kapitein eenerfregatmeteenigeVenetiaansche
Hj sehreef:rpraelectionestheologlcae(1825), schepen een ongelukkigen aanvalop hetdoor
claudePerrault,geboren in 1613enoverleden
den 9den October 1688, was geneesheer en

9 d1n;'31stedruk, 1866)'',- ,IlHermesianismo (1838)''
,- psynopsishistoriae theologicae (1845)''
,- pDe immaculata Mariae
conceptione (1847)'',- nl1protestantismo e
la regola di fede (1853,3 d1n)''.- en pDe
Romanipontiicisinfallibilitate (1874)''
Perry (Matthew Calbraith), een Amerikaansch zeeman,diezichdoorzjneexpeditie

de Oostenrjkers bezette tbrtCaorleaan den
mond der Piave.Daarna was hj werkzaam
te Genua.In hetvooqjaarvan 1860 werd hj

boren in 1795 te South-lfingston in den Staat
Rhode-fsland,trad reedsvroegindienstvande
marine der Vereenigde Staten,streed in den
oorlog van 1812- 1814tegenEngelandenwerd
in 1837 kapitein. Gedurende den Mexikaan-

admiraal benoemd en stevende naar Gaëta,
om de Sardinische belegeringstroepen van de

benoemdt0tschout-bj-nachtent0tbevelhebbrr
der Sardinische zeemagt en beweesaan Gar%llî#ibj zjn aanvalopSiciliëen ophetvaste
land van Nayel
sbelangrjkediensten,terwjl
hj nietweinlg medewerkte t0tdeverovering
naar Japan heeft bekend gemaakt,werd ge- van Ancona.Inmiddelszag hj zich t0tvicezeezjdeteondersteunen.Vervolgensbelasttehj

zich in het kabinet-Alflzzi van Maart tot
December 1862 m etde portefeuillevanMarine

sche Oorl0g voerdehj bevelover hetAmeri- en benoemdezich zelven vôörzjneaftreding
kaansch eskader in de Golf van Mexico, t0tadmiraal.Voorts nam hj in 1865zitting
waarmedehj dehavensblokkeerde en alde in den Senaat.Toen in den zomer van 1866
kustvestingen veroverde.D egeestkrachtenhet de oorlog met Oostenrjk uitbarstte,verkreeg
beleid, welke hj daarbj betoonde, waren hj het opperbevel over de aanzienljk verOorzaak,dathem in 1852 hetbevelwerdopgedragen over de expeditie, bestemd om de
havens van Japan voor den handel der beschaafde wereld te openen.De vloot derVereenigde Staten bevond zichechtergeenszinsin

meerderde Italiaansche vloot, waarvan men
hooge verwachtingen koesterde, die evenwel

7den Amil1853 alsopperbevelhebberen tevens
a1s gevolmagtigd minister vôör Honkong vem

slechts 14 schepen telde,omstreeks 2 weken
werkeloos te Ancona.Op herhaald bevelvan

scheen,had hj slechts 5 schepen te zjner
beschikking.NadathjdeLieoe-Kieoe-eilanden
bezochthad,ankerdehj den 8sten Juljinde
baai van Jeddo,stelde den Japanschen ambtenaar het schrl
'
jven van den Presidellt aan

Depretis,ministervan Marine,verliethj eindeljk laatstgenoemdestad en kruiste5dagen

door den zeer jdelen Persano niet werden
vervuld.Nadathj lang gedraald hadmethet
verlaten der haven van Tarente, bleef hj,
een schitterenden toestand,en toen hj den schoon zjne vloot 34 en de Oostenrjksehe

den Taikoen ter hand en stak daarop weder

in zee, nadat hj verklaard had,dathj het
antwoord in het voorjaar z0u komen halen.
Zjn kloekmoedig gedrag had den eilanders
ontzag ingeboezemd, en toen hj den 13der
Februarg 1854 meteen eskader van 10 sche.
pen vöör Jeddo verscheen,slaagde hj erin

doelloosin de Adriatische Zee.Daarna keerde

hj naarAncona terug,totdathj denuitdrukkeljken lastontving,om een aanvalte doen

op het eiland Lissa aan de kustvanDalmatië.
Oratrentden rampspoedigen ui
tslaq dezeron-

derneming raadglege men het artlkel Iâna.
In Italië verhietzlch nu een storm van regtmatigeverontwaardigingtegenPersano,zoodat

de regériny hem voorden Senaatterverantwoording rlep.Hjwerdschuldig bevondenen
na langdurige onderhandelingen, door hem veroordeeld t0t het verlies van zjn rang en

met veelbeleid en omzigtigheid gevoerd,den t0t de kosten van het procès.
3lsten Maart het verdrag van Kanagaw a te
Persea Gaertn.isdenaam van eenplantensluiten, waardoor aan de Amerikanen de geslacht uitde familie derLaurineën.Het0mX1.
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vat Amexikaansche boomen en heesters,met
afwisselende,gutkandige bladeren,in trossen
gerangschikt,kleine bloemen en groote,éénzadige vruchten. Van de soorten vermelden

de schatkamer der Koningen bevond. Deze
laatste, groûtendeels van eederhout opgetrokkentwerd door àleœander de Grooïegeplunderd en verbrand. Men naderde die sterkte
wj:P..
grlfldiwl Gaertn.,eenboom terhoogte langs 3 terrassen en langs trappen, in de
van 9 Ned.el,met lange,elliptische,zacht- l
evende rots uitgehouwen. 0q het tweede
harige bladeren, gele, welriekende, oksel- terras bevond zich eene audiëntlezaal,welke
standige bloemtrossen en bruinachtig roode op 75 zuilen rustte,waarvan n0g 13 zjn

vruchten,diez00 grootzjn alsmiddelmatige
peren. Die vruchten zjn aangenaam van
Bmaak en worden veel gegeten,terwjlmen
door uitpersing van het vruchtvleesch eene
grootehoeveelheid vetteolieverkrjgt.Daarenboven levert het zaad eene duurzame verfstof.Van P.ïazcl Spr..een aanzienljken

overgebleven.Dezeoverbljfselendragen thans
den naam van Tslil Minar (Veertig Zuilen).
Voorts vindt men er vele andere bouwvallen
vaP
nerseus
voormalig
e paleizen.
lsdenaam vaneen sterrebeeldaan

den noordeljken hemel.Het prjkt tusschen
30- 680 noordeljke declinatie en 22- 680

b00m 0P Madeira, de Canarische Eilanden rectascentie, bevindt zich in den Melkweg
en Japan,behooren de bladeren tOtdegenees- en grenst ten oosten aan Andromeda) ten
westen aan den W agenman,ten zuiden aan
krachtigr middelen.
de Stier en ten noorden aan CasBiopeia.VolPe
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meinen Prose'
rpnna genaamd,isin deGrieksche gens Hei.
n bevat het 146 sterren, die voor

mythnlogie eene dochter van Zeus (Jupiter) het bloote 00g zigtbaar zjn en waaronder
en van Dlmeter (Ceres). Toen zj zieh bj zich deveranderljkesterren Algolen Alyenib
het plukken van bloemen wat vervan hare bevinden,en eene groote nevelvlek.
gezellinnen verwjderd hadj werd zj door Onder den naam van Pcseus vermelden

Plnto geroofd!die haartOtzjnegemalin en wj voorts:

Persens, een Z00n Van Zeus (Jupiter) en
alzoo t0t konlngin der Onderwereld verhief.
Dlmeter zocht hare dochter met een fakkel, Danaë, eene dochter van Aerisiws, koning
dien zj aan de vlammen van den Etna had der Argivers.Ilaar het Orakelaan laatstgeaangestoken, te vergeefs in alle oorden der noemde verkondigde, dat hj door de hand

M rde. Eindeljk vermeldde haar de nymf

Van

zjn kleinzoon zou sterven, liethj het

Arethmsa of Helios, wat gesehied was.Zeus kind en de naoeder in eene ki@t plaatsen
beloofde haar toen, dat hj haar weder in en in zee Werpen.Door den visscher Didys

het bezitzou stellen van hare dochter,bjal- werden zj op het eiland Seriphus op het
dien deze in hetrjk derschimmen n0g niets drooge gebragt, en Polideetts, een broeder

genuttigd had. Daar Pers@hone intusschen van Dietys en koning van het eiland,vatte
reeds een granaatappel met Pluto gedeeld toegenegenhei
d 0? voor Danaë.Daar echter
had, gaf ZeMs haar verlof om de helt
'
t van

het Jaar op de aarde door te brengen. De
strekking van deze mythusisnietmoejeljk
te raden; zj is nameljk eene allegorische
voorstelling vanhetplantenrjk,hetwelkieder
JMr herleeft. In de mystériën van Eleusis

Persews, die inmlddels opgegroeid was,hem

in zjne plannen dwarsboomde,zond ht)
'dien

naar de Gorgonen,om hethoofd van M edusa

te halen.D00rHermes(Mercurius)en Atkene
(Minerva) vergezeld,wiathj den weg op te

sporen naar de Nymfen,die hem een vleugelwerd aan datverhaaleene hoogere beteekenis schoeisel,een tasch en den onzigtbaarmaken-

toegekend,nameljk die van de onsterfeljk- den helm vandenAides(Hades)tengeschenke
heid der ziel.Hier treedtPers@koneop als gaven,waarbj Hermen een sikkelen Atkene
Kore met hare moeder Dlmeter en met den een spiegelvoegde.Durmedetnegerust,vloûg
zoon van deze,JcccAl:jmaax draagter 0ok Perseus naar den Oceaan,waarhj de Gorden naam van Despoim . Behalve in Eleusis gonen slapende aantrof.Daar ieder bj haar
werd zj in Boeotiëen op Siciliëtegeljk met aanschouwen in steen veranderde,keerde hj
hare moeder gehuldigd,In lateren tjdwerd haar den rug t0e, ze waarnemende in zjn
zj weleensverwisseldmetanderegodheden, spiegel.IllingssloeghjMedwsahethoofdafj
zooals Heeate, Gaea,A#ec en IsQ.De kunst verborg ditinzjntasth en nam de vlugt.In
stelt Perslphone voor a1s de bevallige dochter Aethiopië bevrddde hj AndroF
medajdedochter
van Dlmeter of a1s de gestrenge heerscheres van koning Ceph-s, welke door een zeeder Onderwereld, terwjl de schaking van monster werd gevangen gehouden, en bragt

Persqpltone een zeer gezochtonderwerpwas haar als zjne gemalin naar Seriphus.Hier
verlûste hj zjne moedervan delastigeaander
Pplastiek.
ersepolis,in hetPerzisch Pârssa,later zoeken van Polydeetes en veranderde dezen

Gehoofdstad vanPerzië,bestondvermoedeljk d00r middel Van het hoofd van Medusa in
reedsin de dagen van Cyrw%.Zj werdechter steen.DaaropdeedhjerDidysdenontruimden

vooral door Darfff.
v I en Xerœen vergroot en troon beklimmen en schonk het schrikwekverfraaid en verhief zich niet ver van het kend M edusahoofd aan Athene, die het op

vereenigingspuntvandeAraxes(Bendamir)en haar schild plaatste.Hierop vertrok hj met

Medus(Poelwar)ineenebekoorljkeenvruchtbare vlakte (thansMerdaslt).W eleerwaser
een koninkljk paleis,dooreen drievoudigen
muur omgeven,voortB eene vorsteljke begrufplaats, alsmede een burgt,waarin zich

Danaë en Andrômeda naar Argos,waar hj
Aerisiwsdooreen toevaldoodde,waarnahjde

heerschapyj overArqosmetdieover TirynthusverwlsseldeenMldéaenMycenae stichtte.
Andromlda schonk hem onderscheidene zonen
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en eene dochter.Aan den &ieg vanArgosnaar
Alycenae verhief zich een heiligdo:a ter eere
vanrdPehrj
.%ew.
k op Seriphusen teAthene
we
anlsenee00
ne
godheid gehuldigd. Deze
mythus werd 00k overgebragtnaar Egypte,
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te Straatsburg. Toen deze mislukt was,nam

hj de wjk naarLonden,waar hj dien aan-

slag poogde te rechtvaardigen in debrochure:
rRelation de l'
entreprise du prince Louis

Napoléon (1837)'.Voorts nam hj deelaan

waar Perseu.g een tempelmet een standbeeld den dwazen togtnaar Boulogne,werd gevanhad te Chemmis. De Grieksche kunst stelt gen genomen en zag zich door hetH0f der
hem voor meteen vleugelschoeisel,densikkel Pairsveroordeeld t0teene zolarige gevange-

en den helm van Hades,terwjlhj voor't nisstraf. De Februarj.omwenteling van 1848
overige op Hermes(Mercurius)geljkt.
stelde hem op vrje voeten.Hj sneldeaanPerse%œ, den laatsten Koning van Macedo- stonds naar Parjs,zochtaldaar en 01
!het
nië, een onwettigen zoon van Pltilippwn 111. land eene Bonapartistischgezinde agitatle te
Hj werd geborenin 212vôsrChr.,nam reeds verwekken en zorgde alzoo,dat zyn vriend
vroeg deelaan den strjdvan zjnvadertegen den loden December 1848 t0t presldent der
deRomeinenenbeklom ,nadathjzjnjongeren Republiek gekozen werd. Deze benoemde
broeder Demetriws uit den weg geruimd had, hem daarop t0t zjn adludant.In 1849 werd
in 179 den troon van Macedonie.Terwjlhj hj verteyenwoordirer van het departement
te Rome pogingen aanwenddeom hetverbond

zjnsvadersmetdeRomeinentehernieuwen,
wierfhj overalbondgenootentegen hen,trad
t0tditeindein hethuweljk meteenedochter
van
IV en gafaan Prusos 11,k0ning van Bithynië,zjnedochtert0tvrouw.

du Nord ln de NatlonaleVerqadering, waar
hj de politiek van den Presldentmet jver
verdedigde,zoodathjalsgevolmagtigdenaar
het H0fvan Berljn werdgezonden.Oy den
dag van den staatsstreek,waarvan hj ln de
eerste plaats verwittigd was,bezette hjaan

De Romeinsche consul P. N ciz
lisl: Crassws het hoofd van een linieregiment het gebouw
trok daarop in 171 tegen hem te velde,streed der Nati
onale Vergaderiny en werd 1id van
de consultatieve commissle. Op den 23sten
we
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ossa, maar vorderde nlettemin van Perseus, Januarj 1852 zag hj zich benoemd t0t midie naar Vrede verlangde, eene overgave op nister van Binnenlandsche Zaken, waarna
genade en ongenade, waar laatstgenoemde hj deeersteverkiezingen voorhetW etgevend

echter niet in toestemde.00k hetJaar 170 Ligchaam reqelde.00k trad hj in die dagen

was nietvoorspoediger voorde Romeinen,en in hethuwelpk met de prinses d6 la Ap.
qkk
ts
had Persens meer geestkrachtbezeten en niet eene kleindocbter van den maarschalk Ney.
uitgierigheid zjn legerverminderd,dan had Nadat hj in April1854 om redenen van gehj ongetwtjfeld groote voordeelen behaald. zondheid zjne portefeuillehad nedergelegd,
Zjne weifelende houding vergunde aan de vertrok hj in 1855 alsgezantnaarEngeland,
Romeinen den tjd,de verslapte krjgstucht bleefer tot1858 en keerde in 1859 derwaarts
in het leger te herstellen,en in 168 verwierf terug.Van 24November1860t0t23Junj1863

deconsulL.ze-ilil.
sPanllwsbjPydnaeene was hj weder minister van Binnenlandsche

beslissende zegepraal op Perseus. Laatstge- Zaken. De voor hem ongunstige uitslag der
noemde nam de vlugtnaar Samothrace,maar verki
ezinyen teParjsin 1863noodzuktehem
moestzich hieraan den vjand overgeven en t0taftredlng,enden 13denSeptemberwerdhj
met zjn gezin dezegekarvan den overwin- t0t hertog benoemd. Na dien tjd was hj
naar versieren.Hj overleed in 166inRomein- w erkzaam als Senator en als lid van den Ge-

schegelangenschap te Alba.
heimen Raad. Met kracht verzette hj zich
Perslgny (Jean Gilbert Victor Fialin, tegen de constitutionéle rigting van hetKeihertog de),een Fransch staatjman,geboren zerljk Bewind,wasnog getuigevan den val
den llden Januarj 1808 te St.Germain l'
Es- van, zjn vriend,en overleed te Nizza den
pinasse (L0ire),bezocht in 1826 de militaire 13denJlnuarj 1872.
school te Saumur en trad in 1828 in dienst

Perslsjin de dagen derOudheid eenland-

bj dehussaren.Aanvankeljk t0tdekonings- schap in Azië en bj de ingezetenen Parsâ
gezinden behoorend, werd hj meer en meer geheeten, is het hedendaagsche Farsistan.
van republikeinschegevoelens doordrongen en Aanvankeljk omvatte het o0k Caramanië
ontving in 1831 zjn ontslag. Nu werd hj te (thansKirmân),doqh ditlaatste isernazjn
Parjs medewerkeraan denp'
remps'':dochhet opstand tegen Dari'lu van geseheiden en in
lezen van het rMémorialde Ste-llelene,,ver- eeneschatpligtigelandvoogdj veranderd.Deze
vulde hem metgeestdriftvoûr de Napoleonti- kern van het later z0o uitgebreide rjk der
sche denkbeelden,welkehj aanstondsineen Perzen,was omgeven door Susiana,Medië,
nieuw tjdschrift:xlu'occidentFrançais'',zocht Caramanië en de Perzische Golf en bestond
te verspreiden.Heteerstenommerwerdechter uit3 deelen,nameljk eeneuitgestrekte,kale
d00rgeen tweedegevolgd.Daardoorkwam hj hoogvlakte in hetnoorden,metde stad Perevenwelin vriendschaypeljl
tebetrekkingmet sépolis, een breeden gordelvan evenwjLodewj;k Napoleon, dle zich alstoen te Are- dige,van hetzuidoostennaa'rhetnoordwesten
nenberg bevond,en hj heeftmetzelfverloo- loopende bergketensmetdaartusschengelegene

chenende getrouwheid dezen t0t het einde rivierdalen, - en eene warme kustvlakte.
zjner dagen gediend. Hj deed reizen door Hetwerddoorverschillendestammenbevolkt,
Frankrjk en Duitschland,om eeneKeizers- en de voornaanlste van deze was diederPa-

gezinde partj tot stand te brengen en werkte sargaden,waartoe het vorsteltik geslacht4er
in 1836 mede t0tde overjlde onderneming Aehaemenlden behoorde. De outlste hoofdsta;
40*
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van ditlandschip wasPasargadaeendelatere en Pompsiten bewjze,datdeoud-orieksehe
kunstenaars het reeds op eene uitmuntende
erslusFlaccus(Au1u8)!eenRomeinsch wjze wisten aan te wenden metbetrekking
hekeldichter,qeboren inhetJaar34na Chr. tot het menschenbeeld.Het ljnenperBpectief
te Volaterrae ln Etrurië uiteen aanzienltk el
telt regte of kromme ljnen voor in hare
geslacht,behoordeteRome,waarhtjsedert juiste verkortingen.Hetisduideljk,dateen
zjn 12dejaarvertoefde,t0tdevrienden van voorwerp uit een drievoudig oogpunt kan beden Stoïcjn Cornutns,hieldervoortsomgang schouwd worden, nameljk van boven,van
met de m erkw aardigste mannen,maar over- vorenen van terzjde.Bj hetro
yel
pc.
vedief
leed reeds in het jaar62.Zjneaanzienljke zietmen het voorwerp schuinsu1tde hoogte,
boekerj had hj toegewezenaan Corn%btus,en btihet'
lisel
öperspectif schuinsuitdelaagte,
deze zorgde voor de letterkundige nalaten- en bj hetvil
ifcir pr.
vedief,eene voorstelschap van Perséns.DMruitzjn6hekeldichten iing gevend van een landschap met de posibewaard gebleven,waarin deauteureen tafe- tiën der troepen, komt het vooral aan op
reelschetstvan het zedebederfte Rome.T0t juistheid vanafmetingen.Hetljnenperspedief
de beste uitgaven behooren die van Dûbner is vooral door A lbrecht Dsre en Leonk do
(1833),Orelli (1833), Jahn (1843 en later), da Fociin leerboeken ontwikkeld.
Heinria (1844)en Pret, (1868).
Nietminder gewigtig vonr eene schilderj
Per
rs
sonenr
onéleegt
belas
no
ti
eng,
mt zie .
Belanting.
ishetlnchtpernpeetif'
,dat demate van licht

PeP
rsépoljs.

men dat gedeelte bepaalt,hetwelk van devoorwerpen naargevan het regt, hetwelk handelt over de ver- lang van hun afstand den beschouwer tegesehillende hoedanigheden van personen en moetstraalt,terwjlhettevensdetrapsgewjze
hunne onderlinge betrekking, bjv.over de veranderi
ng van kleur Mnwjst van 0? ververdeeling van personen in natnurljke en schillenden afstand gezienevoorwerpenlnverregtspersonen,in burqers en vreemdelingen, band met de werking der tusschenlucht.In
in meerder-en minderlarigen,overhuweljk, de Nederlandsche schilderkunst is Jan eJ>
voogdj,curatéle enz.Zie voortsonder Regts- Eyok de grondlegger dezer kllnst. Die soort
van schilderkunst,waarbj hoofdzakeljk het
yW800n.
Personiscatie nîpersoonsverbeelding isde perspedief op den voorgrond treedt, noemt
voorstelling van iets onpersoonlijks a1s per- m en perspectiGsche kwnst) zj levert vooral
soon,bjv.van de Rjn als riviergod, van groote gebou&ven, zooals:kerken,kloosters,
geloof en hoop a1s engelen, die den vrome paleizen enz.

Perspectiefhoorn (TrochusyerspectivuB
op zjn levensweg vergezellen,enz.
Persoon (Christian Hendeck),een uitste- L.) is de hoorn eener kamkieuwlge slak uit
kend kruidkundige, geboren in 1755 te Cape- de Indische Zee.Deze hoorn isplat-kegelvor-

town (Kaapstad),studeerde teLeiden en te
Göttingen in de geneeskunde en natuurljke
historie,vestigde zich alsgeneesheer teParj:
en overleed aldaar den 17den Februarj 1837.
Hj isdeeerste,dieeen goed wetenschappeljk overzigt der Zwammen geleverd heeft.
Van zjnegeschriftenvermelden wj:robserv
ationes mycologicae (1796- 1799, Q dln)'',
ismethodicafungorum (1801)''psynoys
X
Myc
ol
o
g
l
a
europaea (1822-1828, 3 dlnl'',
rralté sur les champignons comestibles
p'
(1818)'''- en rsynopsisplantarum seu enchiridion botanicum (1817-1821),,.
.
Perspectief (Het)ofde doorzi
qtkwnde0mvat de theorie en depractjk derkunst,om
de voorwerpen in de ruimte zôö afte beelden, a1s zj zich uit een bepaald puntaan
het 00g van den waarnemer vertoonen.Die
kunst berustop degezigtsleer(optiek),dewjl
men ziet door middelvan lichtstralen,welke
van de voorwerpen in regte ljnen naar het
00g gaan. Zj behoort tevens tot de meetkunde, daar het teekenen der vormen van
een Yoorwerp een zamenstel van ljnen en
hoeken vereischt.Er besf
M teen meetkundig
ofljnenperspedief en een kleuren-oflichtperspectiefjen beidezjnvoorschilders,bouw-

mig, minder hoog dan breed en met flne
witte en bruine dwarsbandles versierd.W anneer men in dien hoorn ziet,schjnthj dieper dan hj is;vandaar de naam.

Perspom p,zie onder Pomp.
Perth of Prthslölre, een graafgchap ill
Midden-schotland, is d00r de graafschappen
Inverness en Aberdeen in het noorden,Forfar en Fife in het oosten, Kinross, Claek-

mannan en Stirlinç in hetzuiden en Dum-

barton en Argyle ln het westen omsloten,

en telt op 1221/sde o geogr.mj1128000 inwoners (1871). Laag- en hoogland wisselen
erelkanderaf.Aan de zuidoosteljke grenzen
verheFen zich de Ocbill-Hills (717 Ned.el
hoog)en in hetnoorden de Sidlaw-Hills (252
Ned. e1). Eene vruchtbare dalvlakte (Strathmore)scheidtdezeheuvelstreek van deSchotsehe Hooglanden.die zieh met gteile wanden
verheFen. In hetzuidoosteljk gedeelte van
dit hoogland heeft men den Ben Voirlich
(970Ned.elhoog),aan dewesteljkegrenzen

den Ben More (1181Ned.e1)en tuBschen de
Tay en eeneharerzjrivieren denBenLawers
(1215Ned.e1).Debergenzjn ermeestalkaal
ofmetheidebegroeid.Hetrjk derdelfstofen

leverter 100d en steenkolen,en men heeft er
meesters, beeldhouwersenz. van het hoogste vele minerale bronnen.De voornaamste rivier
belang.Daardoor leertmen de kunBtom ver- is er de Tay,die aan de westeljke grenzen
kortingen voor te stellen. H et perspectiefbe- van het graafschap ontspringt,onderscheidene

reikte echter eerstin latere tjden een vol- rjrivieren ontvangt en beneden Perth zieh

doenden trap van volkomenheid. Niettemin uitstort in de Noordzee. Daarenboven heeft
strekken de sehilderw erken te Herculanum men er onderscheidene andere rivieren en tal-
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rjke meren, onder welke zich Loch Ericht,
Loch Rannoch, Loch Dochart,Loch Katrine
en vooral het bekende Loch Lomond door
grootte en door prachtige oeversonderscheiden. Het klimaatis er verschillend,maar in
het algemeen zeer gezond.Het vruchtbaarste
gedeelte van hetgraafschap isCargeof'Gowrie

aan den noordeljken oever van de Firth of
Tay. De voornaamste bronnen van bestaan
zjn er landbouw en veeteelt.Van deoppervlakteois ruim 240/0 bouwland,40,F weiland
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Perthes.onderdezennaam vermeldenwj:
Friedrol
ùO,
lrfdfo# Pertlten,eenverdiensteljk boekhandelaar,geborenteRudolstadtden
zlsten April1772.Naeen wélbestedenleertjd
stichttehjte Ilamburg in 1726eenboekhande1, waarvall Johann S'
dïsdc: lesser, later
zjn zwager,deelgenootwerd.Hj legde zich
vooralt0e op het uitgeven en kwam hierdoor
in aanraking met de uitstekendste m annen

op velerleigebied van wetenschap,bjv.met
zjn toekomstigen schoonvaderM atthias Cît
--

e
n41/:yobosch.In 1876waren erbljna14000 diwg en metde beide graven ran Stolbery.Tn
paarden, 80000 rtlnderen,659000 schapen en 1813 plaatste hj zich te Hambnrg aan het
9600 zwjnen.De njverheid leverterlinnen, hoofd van den opstand tegen de Frans:hen,
laken en wollen goederen. Men heeft er 0n- zoodat hj bj den terugkeervan dezegevonderscheidene spoorwegen, en één van deze nisd werd.Hj nam inmiddels deelaan de
overschrjdt het Grampian-gebergtelangseen veldtogten in het noordwesten van Duitschpas terhoogte van 453 Ned.el.Hier en daar land. A1s lid van de Hanseatische Commissie

vindtmen er overbljfselen uitde Heidensche enalsafgevaardigdebewerktehjinhethoofdoudheid.
De evenzoo genoemde ntad,de hoofdplaats
van het graafschap,ligt op den regter oever
van de Tay, die er bevaarbaar is voor sche-

pen van 100 t0n,terwjlhare beide zoomen

door eene brug ter lengte van 274 Ned.el

verbonden zjn. Zj is het vereenigingspunt

kwartier der Verbondene Mogendheden te
Frankfort aan de Main, dat de voormalige

Hansesteden hare vrjheid herkregen.Toen
hj* echter na de vernietiging der Fransche
heelv
s
happj naar Hamburg terugkeerde,had
lc
zjnt!zaakgrootesc,
hade releden.Hj slaagde
er el
chter ln, zjne verblndtenissen op eene
eervollewjzena tekomen,terwjlhj tevens
zjne krachten inspande om den bloei van

van verschillende spoorwegen, heet't 15 kerken, een graafschapsgebouw in Griekscllen
stjl,eenehoogeschool,eeneLatjnseheschool, geheelHamburgtebevorderen.Naden doodvan

eene boekerj,muséa voor oudheden en na- zjne eerste vrouw verhuisdehj in 1821naar
tuurljkehistorie,een schouwburg,eenkrank- Gotha,om aldaar een boekhandelte stichten,
zinnigengesticht,eenhospitM l,onderscheidene terwjlhj zjne zaak te Hamburg overdroeg
geleerde genootschappen enz. Oo1t verhelen aan ztjn zwager Besser en aan diens schoonerzich standbeelden van Walter Seotten van zoon Manke.Eene hoogst belangrjke onderprins Albert. Het aantal inwoners bedraagt

erbjna 27000.Dezalmvisscherjverkeerterin
eenbloejendentoestand,maardehandeliser
van weinig belang.Ten oosten van Perth,aan
deTay,ligthetkasteelvangraafManspeldop

neming van P erthes is eene nieuwe uitgave
van de oGeschichte der EuropâischenStaaten''

van Heeren en Ukert,waaraan hj de uitstekendste geschiedkundigen verbonden heeft;

zt
j wordt sedert 1875 onderde redactie van

:eùrecAJ voortgezet en voltooid.
de plaats,waarzich te voren het paleisScone W . von Gïd.
verhief,waardeKoningenvanSchotlandwerden Hj was onder de Duitsche boekhandelaars
gekroond,terwjldepretendentEamelf#lcrd een man van groot gezag,en zjn invloed
er n0g in 1745 metzjn Hofvertoefde.Men was niet gering op debepalingen omtrent den
meent, dat Perth door de Picten is gesticht. nadruk en de vrjheid van drukpers,alsmede
In 1210 werd deze stad door koning W illem 0P het sti
chten eener beursvereeniqing te
versterkt,enmenbeschouw dehaaralsdehoofd- Leipzig. Hti overleed den 18den Mel 1843.

rledria
stad van Schotland.Nog belangrjkerwerd zj Van zjne 3 zonen heeft de oudste,I'
ten tjde van Mdnard 1vanEngeland,omdat AtxffAic: (geboren den 16enJanuarj 1800 en
naar zjn bevelde Afgevaardigden dââr ter overleden den 28sten Augustus 1859)jzichbeplaatse vergadering m oesten houden. Robert
W rlre veroverde haar in 1311 en deed hare
vestingwerken aloopen, die echter door Jacob 11 w erden hersteld. In 1559 deed Knoœ
er de H ervorming een aanvang nemen. In
1600 had erin hetpaleisdergraven nan Go'
ltde
de naar deze genoemde zamenzwering plaats
met het doel om koning Jaeob FT te vermoorden, en in 1611 werden er de pArtikels
van Perth''ontworpen.Na den slag van Tibbermoor (1644) werd de stad door den markies van M ontrose belegerd, in 1651 door
Ceomwell ingenomen en voorzien van eene
citadél. In 1715 maakte de graafnan A crr
zich van de citadél meester en behield haar
als wapenplaats,totdat de hertpg nan dct
a l:
de npstandelingen verdreef.Toeh vielin 1745
de stad nogmaal: in handen van dezelfde
P&'jg.
**

kendqemaaktdoorondexscheidenegodgeleerde
!eschrlften,zooals:oDiealteund neueLehre

tlbel- Gesellschaft! Staat und Kirche (1849;
3de druk, 1850)'' en mLeben des Bischofs

Chrysostomus (1853)''. De tweede, Clemenn

roO4ft)
r (geboren 2 Maart 1809, overleden
25 November 1867),was hoogleeraar te Bonn
en schreef eene levensgeschiedenis van zjn
vader (Gdedruk,1872,3 dln),alsmede:pP01itische Zustënde und Personen in Deutschland

zurZeitderFranzösischen Herrschaft(zdedruk,
1862)'' en rdas Deutsche Staatsleben v0r der
Revolution (1845),- en de derde,Andrean
A'
Js.
:J Traugott (geboren den 16den December
1813), zette den boekhandel van zjn vader
voort totdat hi
j dien in 1874 opdroeg aan
zjn z00n Emil.
Y ïIAG Pertl
tes, geboren te Gptha den
18den Junj 1793.Hj werdeigenaarvan den
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boekhandel zi
lns vaders te Gotha, en gaf
niet alleen sedert 1816 den pGothaischen
H0fkalender''en sedert1821 hetrGothaisches
Taschenbuch der deutschen graoichen und

gischen Hausmeier (1819)' de aandacht van
den Pruissischen minister von Dtdn,dieJuist

de stichting bevorderde van een gennotschap
voor oudegeschiedkundein Duitschland.Pertz
(sedert 1848) der freiherrlichen Hâuser''in werd daarin opgenomen,belastte zich met de
het licht,maar 00k de geschriften der uit- bewerking der geschiedkundige geschriften

stekendste aardrjkskyndigen, bjv. die van uit hetKarolingisehetjdvak en volbragtt0t
Stieler, .
Berghaus, DIez, Adiclcr#, 8prûner dit oogmerk eene reis door Duitschland en
tgf'
#lyz/c,ll en Sydow.Hj overleed den lodel Italië. In 1823 werd hj secretaris van het
September1853 en lietzjne zaak achteraan Koninkljk archief teHannoveren ondernam
zjn zoon Bernkard WilAe?
- (geboren 3 Julj kort daarna de uitgave der Monumenta
1821),diehaaraanmerkeljkheeftuitgebreid. Germaniaehistorica (zie aldaarl'' welke aanAldaar verschjnen sedert 1855 onder dere- leiding gaf totherhaalde togten naar België,
dadievan Pdermannde belangrjkepMitthei- Frankrjk en Engeland,terwjlhj dekennis
lungen aus Justus Perthes' geographischer van de oude bronnenderDuitschegeschiedenis
Anstalt'' en sedert1866 hetpGeographisches zocht te bevorderen door zjn werk: rDie
Jahrbuch''van Behm.Hj overleed den zisten Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit
Odober 1857, m= r de boekhandel wordt (1846)''.Koning GeorgeIV benoemde hem in
door Z@
g@ne weduwe en door Rudolf Wdd.
ser 1827 t0t bibliothecaris en archiefraad te Hanvoortgeret.
nover,in het volgendejaart0thistoriograaf
Pertlnax(PubliusHelvius),eenRomeinsch van hetHuisBrunswz
jk-H nebur.
q,en in 1829
keizerjgeboren in hetjaar 126na Chr.bj t0tlid van den raad van onderwjs.Van1832
de stad Alba Pompela in Ligurië, streed t0t 1837 redigeerde hj de pHannoversche
onder M areus Z- :JI: tegen de Germanen, Zeitung'',en meermalenwashj afgevaardigde
werd praetoren senatorenzap zicheindeljk naar de Tweede Kamer.In 1842 werdhj
belastmethetbeheervan Syrie.Laternam hj Koninkljk opperbibliothecaristeBerljn,waar
deelaan veldtogten in Brittanleen inAfrika. hj voorts den titelontving van geheim 0?Alsprefectvan Rome beltlom hj nahetver- perregéringsraad en lid werd vandeAcadémle
moorden van Commodws in 192 den troon, van W etenschappen.Op de Vergadering van
regeerde met beleid, maar Nverd reeds den Germanisten te Frankfort en te Lubeck

28sten Maart 193 wegens zjne gestrengheid was hj voorzitterderafdeeling geschiedenis.
in het handhaven der krjgstucht door de Nadat hj wegens hoogen leeftjd t0t het
zaâmgezworen praetorianen omgebragt.
ambteloos leven was teruggekeerd,stierfhj
Perty (Joseph Anton Maxemilianlj een teMiinchen den 7denOctober1876.Vanzjne
@@ n0g: pErnst,graf
verdiensteljk natuurkundige,geborenin 1804 geschritten verm elden WlJ
te Ohrnbau in Midden-Franken, studeerde v0n Mi
inster (1839)'', pDenkschriften des
te Landshuten te Miinchen in de genees-en Mi
nisters Freiherrn v0n Stein (1848)''
,natuurkunde, vestigde zich a1s privaatdocent DLeben des M inisters Freiherrn von Stein

teMiinehenen bepaaldezich bj dedierkunde. (1849- 1854, 6 dln)'', - pDie Königliche
In het groote werk: ,Deled us anim alium Bibliothek in Berlin in den Jahren 1846articulatorum (1832)''beschreef hj deinsec- 1850 (1851)'',- enrLebendesFeldmarschalls
ten, door Spo en M arti%s op eene reis door Grafen Neidhardtv0nGneisenau (1864- 1869,
Brazilië verzameld.In 1833 vertrok hj naar 3 dln)''.
Bernd,
wjd
eaaaln
wa
ant
arhrh
oj
pol
t
oogi
tsc
ihe
n1
e8
n76 zich vooral Peru , in het Spaansch El Perlien door
psychologische de burgersvan hetrjk derInca's Tahuantin
nasporinyen.Van zjnegeschriften verm elden d'My. (DeVier Gewesten)geheetenjwasvôôr
wj: pDle mystischen Erscheinungen in der deontdekking der NieuweW ereldhetgrootste
menschlichen Natt
lr (18619 2de druk, 1872, en m eest beschaafde rjk van Zuid-Amerika,
Q dlnl''- rDie RealitëtdermagischenKrëfte daarna één van de 4 onderkoningrjken van
(1862)',- pAnthropologischeVortrëge$1863'' Spaansch Amerika,en issedert1821eeneder
pueberdasSeel
enleben derThiere(18654 republieken,waarin de voormalige Spaansche
Qde druk, 1875)'', - rDie Natyr im Licht koloniën in Zuid-Amerika herschapen zjn.

y
hilosophischerAnschauung(18699',- pBlicke Peruligttusschen3010'- 2101'Z.B.en68030'ln das verborgene Leben desMenschengeistes 81031' 0.L.van Greenwich en grenstin het
rden aan Ecuador,in het oosten aan Bra(1869)''!- rDieAnthropologiealsdie W is- noo
@ @@'
senschaft v0n den körperlichen und geistigen zl
lle@ in hetzuidoosten en zuiden aan Bolivia
W esen desMenschen (1874,2dln)'',- rDer en in hetwesten aan de StilleZee,en zjne

Jetzige Spiritualismus und verwandte Erfah- oppervlakte heeft ongeveer de grootte van
rungen der Vergangenheitund derGegenwart 23677 L geogr. mjl.De kust heeft er in
(1877)'',- rAllgemeine Naturgeschichteals regte 1jn eene lengtevan 2486Ned.mj1en
philosophische und Humanitëtswissenschaft looptvan de Baaivan Tumbez in hetnoorden
(1837- 1844,4 dlnl'',- SpecielleZoologie t0t aan de Rio Loa in het zuiden. Zj is
(1
185
859
5)
''
- en pGundziige der Ethnographie meestalhoog,en dezeeheefterhierendaar,
,)
(
.
niet ver van de klippen, eene diepte van
Pertz (Georg Heinrich), een uitstekend 150 Ned.el.In hetnoordeljke gedeelte vindt
geschiedkundige, geboren te Hannover den men er baajen en voorgebergten, maar in
28sten M aart1795,studeerde te Göttingen en het zuiden vormt de kust nagenoeg eene
wekte door zjne pGeschichte der merovin- regteljn.Er zjn slechts weinighavens)maar
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onderscheideneopenereeden.Debelangrjkste uit t0t75OZ.B. waarhj stuitop dehooge
eilanden aan dektlstzjnerdeChincha-eilan- dwarsketen van Vilcanota.Op dien bergknoop
den, het eiland St. Lorenzo, dat de haven ligt in het zuidoosten de hooge bergvlakte
van Callao helptvormen,endeLobos-eilanden. van Quispicanchi,doorden bovenloopvan de

De branding is er langs de geheelekustn0gal
sterk. In het binnenland iser de bodem zeer
verschillend.DâârverheftzichdeAndes-keten
met hare hoggvlakten en toppen; zj ioopt
evenwjdig aan de kust zonder ergens het
strand te bereiken.In het noorden des lands
verheft zich deze bergketen methare geheele
breedte,doch in hetzuiden behoortalleen de

Vilcamayu besproeid.Op 15OZ.B.verdeelen
zich de Andes wederom in 2 ketens, van
welke de kustketen naar hetzuid-zuidoosten

voortschrjdtjterwjl de andere eene groote
ombtliginy maaktnaarhetoosten,degrenzen
van Bolivla overschrjdtenmeteerstgenoemde
dehoogvlakte(4400 Ned.elhoog)vanBolivia
omsluit,i11wiernoordeljk gedeeltezich het

k
ustketent0tPeru.Dezeloojtopeen afstand Titicacameer bevindt, van 't welk de noordvan 110- 125 Ned.elevenwpdig aan dekust,

westeljkehelt t0tPeru behoort.Hetgewest
en vele van hare kruinen zjn meteeuwige tusschen dit meer en de kustketen draagt
sneeuw gekroond. De bergpassen liggen er
gemiddeld ter hoogte van 3600 Ned. el en

den naam van C0lla0,bestaat uit Puna's ter
hoogte van 4600 Ned.elzonder diepe dalen

sommiyezjn er4800 Ned.elhoog.Desmalle
zoom ln het westen van de keten is gedeelteljk eenevlakte,gedeelteljk eenelagebergstreek (la Cuesta) en yedeelteljk een hoog
middengebergte (la Sierra), terwjl talrjke
uitloopers zich naar hd westen begeven en
daarbj allengs lager worden.Het qrootste

en behoort t0t de barste streA n van Peru.

vormen ter hoogte van 500- 1200 Ned. e1.
Tusschen de beide hoofdketens van hethooggebergte,deKust-condillera en de Andesvan
het binnenland,heeftmen tlitgestrekte hoogvlakten,Paramo'sofPuna'sgeheeten en 4000

Peruviaansche kustketen is woesten bar;de

De kustketen zet eerlang haren l00p zuid-

waarts voort en loopt langs de oosteljke

grenzen van den Staat met eene gemiddelde

hoogte van 5250 Ned. e1,terwjlsommige
sneeuwkruinen eene van 6500- 7000 Ned.el
bezitten.Op 17Ovormtzjden bergknoopvan
gedeelte van dit kustgewestbestaat ultbarre Maquegua, wiens westeljke tak de merkzandvlaktentdieverderoostwaartsbergvlakten waardigste is.00k ditzuideljk gedeelte der
belangrjke handelsweg van Tacna naarB01ivia (La Paz) loopt tusschen de bergpassen

van Tacora en Chullunquiani over eene stille
en doodsche puna ter hoogte van 4700 Ned.
Ned.elboven den zeespiegelgelegen.Somtjds el. Naar het oosten heeft hetgebergte eene
loopt de Puna van de Andes van hetbinnen- steile helling en daalt er af naar eene m et
land t0taan de kustketens;op andereplaatsen oorspronkeljkewoudenbedektebergstreek of

iszj doorsneden vandiepedalen,welkedoor naar boschrjke vlakten, welkezich t0taan
eenheerljkklimaatendool*verbazendevrucht- de grenzen van Braziliè' uitstrekken.In gebaarheid zich niet w einig van de kille,dorre melde bergstreek heeftm en scherpe bergkamPuna's onderscheiden. De beide bergketens men, dieden naam van Chuchilla'
s (messen)

hebben zeer verschillende vormen. De kust- dragen, en daartusschen diepe dalen.De beketen issteileren woester,haarkam breeder langrjkste dierbergkammen isdeApurimacenharetoppen zjn minderpyramidaal,maar keten, die op 12- 130 Z.B. de Andesketen

aan de noord- ofwestzjdesteil,doch oost- verlaat,vervolqenszichnoordwaartsuitstrekt
waartsmeergloojend,terwjlopdebinnenland- en op 80 Z.B.ln de vlakte van deAmazonensche keten pyramiden ofkegels,Ja,zelfsnaal- rivier afdaalt.Hetoosteljk gedeelte van Peru
den zich verhelen.De kustketendaaltm etter- isnagenoeg onbekendenmetonafhankeljke,
rassen af naar de oosteljke hoogvlakte;maar woeste Indianen schraalbevolkt.D egeognosde binnenlandsche keten heeft eene geljk- tische gesteldheid van den bodem van Peru is
matige helling naar het westen.Eindeljk is nog niet voldoende onderzocht.Aan de kust
deoosteljkehelling derbinnenlandscheberg- heeft m en eene diepe zandlaag, welke geketenssteilerdan de westeljkederkustketen, deelteljk t0t hetalluvium en gedeelteljkt0t
daar deze alleen over de hoogste 1000 Ned. het diluvium behoort;zj rustgedeelteljk op
el zeer steil is. In het noordeljk gedeelte oöliet,gedeelteljkopgranietenyorfer.Verder
van Peru loopen uitden bergknoop vanPasco in het binnenland vertoonen zlch porferge3 takken der Andes noordwaarts, nameljk steenten, en in het hooggebergte 00k roode
de kustketen, de m iddenketen en de ooste- en witte zandsteen en kalksteen.Derjkste
ljke keten, en tusschen deze vindt men 2 zilver-aderen heeftmen er hoofdzakeljk in
zeer uitgestrekte lengtedalen, dat van den

zwartachtigen leisteen,doch 0ok in deandere,

bovenloop der Maranon (hetdalvan Tungu- reedsgenoemdegesteenten.Debinnenlandsche
ragua) en dat der Huallaga.In het zuiden keten bestaatvooraluitoverganrsgesteenten,
van dien bergknooq ishetgebergtein2ketens bepaaldeljkuitleisteen vanhetSllurischestelverdeeld, welke zlch in den bergknoop van sel,terwjlin hetnoorden de triasgroep met
Cuzco weder vereenigen.Tusschen deze heeft aanzienljke lagen van klipzoutdeoverhand
men eenebergvlakte,welke dool-dwarsketens heeft.De vlakten aan de Maranon zjn beis verdeeld. Men heeft er de bergvlakte van dekt met klei.alluvium en geheelen al van
Junin (B0mb0n,4400 Ned.elhoog),dievan steenenverstoken.Vulcanischegesteenten zjn
Huancavelica (3900- 4200 Ned.el),die van er zeer weinig, en men vindt er slechts
Congallo (3900 Ned.el)en dievanCotobamba. 2 groepen van vuurspuwende bergen,die van
Dezegroote bergknoop strektzich zuidwaarts Axequipa en van Tacora. Tot deze laatste
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groep behoortdeTutupaea(5837Ned.elh00g). 00g op het klimaat,de westeljkeen oosteAardbevingen komenerin debergstreekzelden ljke hellingen deslands,en deze zjn weder
en in de vlakte in het geheelnietvoor,ter- in onderafdeelingengesplitst.Aandewesteljke
wjl zj aan de kust gedurig groote schade helling heeftmen in de eerste plaatsde kustveroorzaken. Vreeseljk was die van 1746, streek;deze ligt aan zee en bestaat uiteene
waardpor Callao verwoest werd,terwjler zandstrook terlengte van 2486Ned.mjl?die
5000 menschen omkwamen,- voortsdievan
1756 en 1816, waardoor Truxillor die van
1582, 1784 en 1845,waardoor Arequipaydie
van 1868,waardoor Arica en Iquique,en die
van 1877,waardoor Iquique gesteisterd wer-

zich ter hoogte van 500 Ned.el verheft en
alleen langs de rivieren eenigevruchtbaregedeelten bezit. Met weinige ui
tzonderingen is
aldaar sedert eeuwen geen regen gevallen.

Gedurende 5 maanden (van Novemberaflis
den.Erzjn velewarmebronnen,enaan de zj,behalveenkeleoasen,eenebarrewoestjn
kustvindtmen talrjkebewjzen,datdebodem zonderplanten ofdieren,totdat(vanMeiaf)
er bj afwisseling opgerezen en gedaaldis.
overvloedige nevels (garroen) het land verHetkustgewestin Peruisschaarsbesproeid, kwikken en in weinige dagen meteengewaad

maar de oosteljke helling goed van water van grasenbloemenbekleeden.Deheerschende
voorzien. De kustketen vormt er de water- winden waajen.erdan uithetzuidoosten en

scheiding tusschen de Stille Zeeen den Atlan- ztlidwesten. T0t eene hoogte van 1300 Ned.
tischen Oceaan. De voornaamste rivier is er el behooren 00k de westeljke dalen der
de Maranon, die op 10030'Z.B.op de 00s- Cordillera's t0t het kustgewest waar de
teljke helling der kustketen ontspringt.Zj nevels door hevige plasregenswordenvervanontvangtaandenoordeljkegrenzenvanPeru gen. De gemiddelde warmte bedraagt er in
de Huallaga en de breede Ucayale, en in hetkoudeJaargetjde22,50C.eninhetwarme
Brazilië de Yavari en de Purus,desgeljks 26O C.In dit gewest tieren alle keerkringsuit Peru komende.Aan de westeljke helling gewassen, vooralsuikerriet,en tot de wilde
derwaterscheiding verdroogen demeesterivie- dieren behooren er gordeldieren, puma's,

ren ofverliezen zich in hetzand,vöérdatzj wildezwjnen,aasgieren,papegaajen,duiven,
de Zee bereiken.Meestalliggen deze rivieren krokodi
llen en leguanen.- Op ditkustgehalve ofgeheele dagreizen van qlkander ver- west volgtdewesteljkebergstreek,diezlch
wjderd.In hetzuiden des lands zjn langs van 1300- 3750 Ned.elboven de oppervlakte
de kust groote gewesten,die wegensgebrek der zee verheft en dogr de inboorlingen in
aan zoet w ater voor onbewoonbaar w orden het gewest der Yunga's (tot 1500 Ned.e1),
Fehouden.T0t de belangrjkste rivieren,die in dat der Valle ofMedia Yunga (tot3000
ln elk Jaargetjde van water voorzien zjn, Ned. e1)j beide met eene eeuwige lente,en
behooren hier:de Rio Tumbez,de Rio de la de Cabezera de Valle verdeeld wordt. De
Chira. de Rio de Santa, de Ri0 Rimae,de luehtiser droog en de nachtzeltb deszomers
Rio de Canete! de Ri0 Chinc,
he,de Ri0 de koel. De gemiddelde warmte bedraagt er in
Camana,de Rl0 de Quiloa en de Ri0 Loa. den zomer 21O C. en in den winter 13O C.
Reeds de oude bewoners van Peru maakten Dezestreek kom tovereen metdengematigden

Februik van besproejingstoestellen,eninden gordel in Europa;zj is vruchtbaar zonder
Jongsten tjd heeft men daarin verbetering weelderig te w ezen en voor hetverbouwen
gezocht,vooralin hetdalvanTacna.Erzjn, van Europésche granen en vruchten geschikt.
inzonderheid indebergstreek,velemeren,hoe- Behalve aardappelsteeltm en eranderevoedweldeze m eestalgeene groote uitgebreidheid selgevende knollen, alsmede quinoa. Bosch
hebben.O0k zjn er uitgestrekte veengronden. zoekt m en er te vergeefs;hetw ordt er door

Van ouds is Peru vermaard wegens zjn agave-soorten vervangen.De fauna eindeljk

overvloed van edele metalen. De Spaansche
Veroveraars vonden er groote hoeveelheden

heeft er w einig m erkwaardigs. - Daarop
volgt de Cordillerastreek,die de hoogste gegoud,en 00k n0g tjdens deSpaansche heer- deelten van het gebergte omvat en aan de

schappj werd ereene aanzienljkemassa zil- westeljke helling bj 3550 Ned.el en aan
ververzameld.Hetbljftnogaltjdeenraadsel, de oosteljke bj 4550 Ned.eleen aanvang
vanwaar de oude inwoners van Peru alde neemt.Zj vertoont zich alS een woest gegouden sieraden hunner tempels bekomen
hadden. M en vindt erhetgoud hoofdzakeljk

bergte metnaakte rotsen en eeuwigesneeuw.

De plantengroei bestaat er tlit laje cactusin deverzengdestreken,terwjlmendezilver- soorten, kruisbloemigen en dryadeen en veraderen t0thoog in het gebergte opspoort.De heft er zich t0t eene hoogte van 4900 Ned.
rjkste mjnen zjn er thans die van Pasco. el.- Nu volgt aan deoosteljkehellingde
Voorts heeft men er veel kwik, kopererts, uitgestrekte punastreek, tusschen de Kustl00d- en jzererts,klipzout, steenkolen en keten en de Binnenlandsche Keten gelegen.
De inboorlingen onderscheiden de graanvoortsalpeter.
Het klimaat en de hiervan afhankeljke brengende puna van de meer barra puna
bewerktuigde schepping bezit er eene groote brava.Kleinem eren,heldere beken en groote
verscheidenheid. De sneeuwljn ligt er op de m oerassen wisselen erafmetschraalbegroeide
kustketen ter hoogte van 5200 en op de Bin- vlakten. Kille weste- en zuidwestewinden
nenlandsche keten ter hcogte van 4850 Ned. waajen er gedurende het geheele Jaarj en
e1. Ten oosten van het Andesgebexgte heeft bjna dageljks ontlasten er zich geweldige
m en overvloedvanregen,entenwestengebrek. onweersbujen. Van Meit0tOctober is er de
In het algemeen onderscheidt men,methet hemelhelder.De gemiddeldewarmte is erbj
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dag des winters 90 C.en des zomers 12O C. van voldoende middelen van verkeer.Alleen
Hiergroejenvelegrassoorten,en gerstwordt te Pozuzo heeft zich eene Duitsche volker gezaaid t0t een hoogte van 4200 Ned.el. planting gevestigd,diezich vermoedeljk zal
Hier is het vaderland der lama's,huanaco's, uitbreiden, zoodra die plaats door een spooralpaca'sen vicuna's,voortsvan hetpunahert, weg met Parso verbonden is. Men heeft in
de ree,de viscacha en dechinchilla.Erzjn Peru 128 steden,1262 vlekken,646dorpen en
weinig roofdieren, maar groote roofvogels, 5938 gehuchten. Men meeht,datruim dehelft
zooals de condor enz. - Daarna komt men derbevolking t0tdeIndianen behoort,terwjl

indeoosteljkebergstreek,bestaandeuitflaauw

de Kleurlingen erten bedragevan220/0ende

zjn.De gemiddelde warmteiserbj dag in
den winter 14O C.en in den zomer 17OC.De
winter ofde regentjd begint erin October
en de regen bljft dan weken aanhouden.

en Berg-Tndianen. Zj zjn in hetalgemeen

hellende dalen,tusschen de hoogte van 3600 Blanken ten bedrage van t4O/
overtegenwooren 2600 Ned.el,welke van hetpuna-gewest digd zjn.DeIndianen ztjlloverhetgeheele
meestal door steile rotswanden gescbeiden land verstrooid, en men onderscheidt Knst-

middelmatigvangrootte,slankenmeertaaidan

sterk.DeKleurllngen vindtmen erdesgeljks
in alle gewesten,doch de Blanken voornam e-

Onweersbujen komen er qedurig op,verge- ljk in degrootesteden.Men heeftervoorts

zeld van hagel,maar 11oolt van sneeuw.De ongeveer 50000 Chinézen, die in de guanozomer beginter in Mei.O0k hierheeft men groeven,in desuikerfabrieken enz.werkzaam
geene bosschen van eenig belang,maartarw e, zjn.
De landbouw bevindt er zich n0g op een
aardappelan,gerst,quinoaen maïsgroejener
t0teenehoogte van 3500 Ned.e1.Ook dragen lagen trap van ontwikkeling. W él groejen
de wjnstok en dc Oranjeboom erkosteljke exallekweekplanten derwarme en gematigde
vruchten. - Het laatste gewest is dat der gewesten, maar tot nu t0e levert de grond
wouden,aandeoosteljkehellingderBinnen- ar nietm eer op,dan voor eigen gebruik der
landsche bergketen gelegen. In hetbovenste inqezetenen noodi
g is.Intusschen leverenhet
gedeelte van dit gewest is het klimaat zeer sulkerriet en de katoenboom er reeds belangonaangenaam. Des nachts spreidt een digte rjke uitvoer-artikelenj die ongetwjfeld eernevel zich over het landse'
hap uiten wjkt lang doortarwe,cacao enz.worden gevolgd.

voor den Ochtendwind of valtin stortbt
ljen O0k verbouwtmen erko@ en tabak?en de
teraarde.Intusschen vertoonen er zic'
h reeds druiven leveren in de dalen van Plsco en
heesters en lage boomen ter hoogte van 3100 IcaeenvoortreFeljkenwjn.Voortsvermelden

Ned. el, en deze worden in lagere gewesten wjonderdevoortbrengsel
en deslands,cochedoor hoog geboomte vervangen.In ditnatte, nille?oljven,coca,klnabast,sassaparilleen
koude gew est is de grond alleen geschikt welrlekende harsen.
voor den verbouw van aardappelen,en het
De veeteelt is er van veelgewigt en berjk der dieren is er nietsterk bevolkt.De paalt zich vooral t0t lam a's, alpaca's en
lagere woudstreek neemt een aanvang ter schapen. M en gebruikt het lama als lastdier
hoogte van 1800 Ned. el en strekt zich uit en verkrjgt van het half-wilde alpaca eene
over groote vlakten.De gemiddelde warmte uitmuntende w 0l. De huanaco en de vicuna
bedraagter 30OC.,doch zj daaltdesnachts leven er in een Ongetem den staat en worden
t0t19OC.In octoberbeginterderegentjd, vervolgd om hunne w0l en om hun vleesch.
en deze duurt voort tot in M aart of April. M en heeft er kudden schapen van 60- t0t
Maarook buiten den regentjd zjnregenbujen 100000 stuks.Deze dieren kunnen in de toeen onw edersaldaarnietzeldzaam .D eplanten- komstaan Perueenyrootenrjkdom bezorgen.
groeiheefter hetsombere voorkomen deroorDe fabrieknjverheld is ervan weiniq be-

spronkeljke keerkringslanden, en men heeft lang, en zelfs de huiseli
lke njverheid ls er
er 0ok praehtige palm en. Dit gew estis door aanmerkeljk verminderd, nu Engeland en
velerleidieren bew oond;men heefteronderseheidene soorten van apen en vleermtlizen,
verschillende roofdieren, vooral uit het geslacht der kattcn,knaagdieren en tandelooze
dieren, gordeldieren,tapirs,eene verbazende
verscheidenheid van vogels, kaaimans en
slangen. In het algemeen is het klim aatvan
Peru gezond, hoewel aan de kust tusschen-

poozende koortsen heerschappj voeren.

Men schat de bevolking van Peru op ruim

21/2 millioen zielen.Zj is het digtstin de
westeljke bergstreelt, terwjl het oosteltik

gedeelte des lands nagenoeg geene bewoners

telt.De mjn-ontginning lokt velen naar de
ptlna's, en aan de kust heeft men hier en
daar in steden eene aanzienljke bevolking.
De landverhuizing naa'
r Peru is t0t nu t0e

Noord-Amerika er wollen en katoenen stoFen

leveren.Intnsschenztjn deIndianen n0galtj;
in staatom keurigeweefselsenilnegevlochten

voorwerpen te vervaardigen,alsmede sieraden
van goud en zilver,leder enz.Hetontbreekt
hun echter aan lust om te arbeiden,en door

Europeanen gestichte fabrieken zjn wegens
gebrek aan arbeiders gesloten.Van groot gewigt is er de mjn-ontginning, vooral het
delven van zilvererts in de nabjheid van
Pasco. In hetjaar 1860 telde men er 588
mjnen.Het zilver komt er gedeelteljk gedegen en wel eens in groote massa's voorq
gedeelteljk vermengd metbromium ,iodium ,
zwavelen koper. Deze ertsen zjn zeerrjk
en leveren wel eens 800/0 zilver. Behalve
zilver wordt er 00k goud,koper en zout

v
an weinig belang.Zj wordtteqengehouden nitgevoerd. Daarenboven is sedert 1842 eene
door de uitsluitende bevoorregtlng van de
R. Katholieke godsdienst en door hetgem is

groote hoeveelheid guano uit Peru op de
Europésche markten gebragt.Op de Chincha-
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eilanden is die meststofuitgeput,doch thans volki
ng van Peru hoorerdandie deroverige
verkrkgt men ze cp de eilanden Macavi, Staten van Zuid-Amerlka, maarin zedeljke
Guanape,in de Independencia-baaien in Pa- degeljkheid daar beneden.De oorzaak hierbellnn dePiea.In beidelaatstgenoemdeplaat- van ligt in de omstandigheid,dathet gerucht

sen werden in 1875 dageljks45000 tolcente- van den rjkdom van goud en zilver,aldaar
naars verscheept. Eene geringere soortkomt
er van de Lobos-'
eilanden.Voorta heeftmen
nieuwe guanolagen gevonden ten zuiden van
Iquique en andere in hetnoorden des lands.

in den bodem verborgen,eene menigtegelukzoekers derwaarts lokte,die zich meer door

steden.Daarom is in 1868,nahetleggen van
kleine spoorwegen,beslûtenjom indatgebrek
dooreen grootspoorwegstelseltevoorzien.De
groote winsten, door den uitvoer van guano
opgeleverd, verschaften durtoe de middelen.

schets van den toestand der bevolking in het

schranderheid dan door zedeljkheid ond.erscheidden.Peru werd alzooeenemjnwerkersDe handelljdt er n0g meerdan demjn- kolonie,en deze onderscheidtzichJuistdoor
ontginning door bet gemis van behoorljl
te hare ondeugden van eene landbouwkolonie.
wegen,waaxdoorde bevolking del.bergstreek Zelfs de reizigers van den laatsten tjd,z00in gameenschap z0u knnnenkomenmetdezee- als W iener (1877),geven eenezeerdonkere

binnenland.DeIndianen zjn nadeverovering
des lands door deSpanjaarden somber,achterhoudend, twistziek en traag geworden,
terwjl de berigten omtrent de Kleurlingen
De Noord-Amerikaan Henry Xdkç.
x waagde n0g ongunstiger zjn. De Creolen of nakozich metmoed aan deze onderneming,en de melingen der Spanlaarden bezitten eene
ingenieurMalinowskibewees,dathjdemoeje- zekere oppervlakkige beschaving, maar zjn
ljkhedeneenerbergstreek wistteoverwinnen. desgeljks luien ontzenuwd en onderwoqen
Hetaangenomen stelselbestaatuiteenlangen aan deheerschapyjhunnervrouwen,di
ezlcb
spoorweg,die,evenwjdig aan dekustvoort- door schranderheld en geestigheid onderscheiloopend, Hnacho over Lima met Pisco en den.Veelmeergeestkrachtvindtmen erbj
Ica zalverbinden,- uit11 spoorwegen,die de Negers. Tot de volksvermaken in Peru
van de westeljke bergstreek zich naar 15 behooren de hanen- en stierengevechten,en
havensteden zullen uitstrekken: en uit 2 het misbruik van brandewjn iseralgemeen
spoorwegen,diedeBinnenlandscheAndesketen verspreid. De godsdienstvan den Staat is er
zullen overschrjden,Om er de goederennaar de R .Katholieke,en iedere andere eeredienst
de bevaarbare zjrivieren van deMaranon te is er verboden.Men heet'
t er één aartsbisdom
brengen.Hetgeheele stelselheefteene lengte (Lima) en 7 bisdommen,en devoorzitter der
van 2615 Ned.mjl,en de kosten zjn be- Republiek isdebeschermheerderKerk.Deze
rekend op 405 millioen gulden.In 1875waren was te voren zeer rjk,maar heeft veelvan
reeds1581,5 Ned.mj1voltooid,en menhield hare schatten en 00k van haren zedeljken
zich met den aanleg der overige gedeelten invloed verloren.Hetaantalkloosters,weleer
jverig bezig. Daarenboven wil men n0g 2 verbazend groot, was in 1860 t0t 130 verandere spoorwegen over het Andesgebergte minderd, en van de zendingsstationsder Jeleggen meteen zjtak naarhetTiticacameer. zuïeten en Franciscanen onder deinboorlingen
Tevens is m en er volkomen overtuigd van is geen spoormeerte vinden.Hetonderwjs
het hooge belang der Amazonenrivier voor is er in handen dergeesteljkheid en hoogst
den handel van Peru, zoodat men ten be- gebrekkig.In denJongsten tjdevenwelzjn
hoevevan devrtjevaartop dienstroom trac- van staatswege pogingen t0tverbetering aantatenheeftqeslotenmetBrazilië.Tegeljkertjd gewend.In naam zjn er 5 universiteiten,
heeft men ln den Jpngsten tjd aan de kust doch deze bevinden zich in een treurigen
der Zuidzee veel gedaan t0t opbeuring van toestand.Van meer belang voor devolksopden handel,inzonderheid door hetverbeteren voeding zjn er de vakscholen (colegios),in
derhavensteCallao,Mollendo,Iquique,Cerro- aanzienljken getale over het land verspreid.
Azul en Huaman.Andere belangrjke zeeha- Voorts heeft m en er seminaria voor de 0pvens zjn er die van Islay,Arica,Payta, leiding van geesteljken, alsmede ongeveer
Pimentel, Salavery, Tumbez,Pisco,Chala, 800 scholen van lager onderwjs.O0k vindt
Casma en 110.De geheele westktlstvan Zuid- men teLimaeeneschoolvoorkunstennjverAmerika tusschen Panama en Chili wordt heid en eene groote boekerj.In 1876werd
sedert 1840 ill elke maand viermaal door daarterplaatse 0ok een Aardrjkskundig Gede Bchepen eener Engelsche stoombootsmaat- nootschap opgerigt.
schappj bezocht;dezebezit17 stoombooten. Men heeft in Peru een republikeinsch,
Sedert 1874 zendt 0ok de Hamburgermaat- democratiseh,vertegenwoordigendbestuur,terschappj Kosmos een elftalstoombooten der- wjldewetyevende,uitvoerendeenregterljke
waarts. Het binnenlandsch net van telegraaf- magtonderllnggeheelgescheidenzjn.Deeerste
draden breidt er zich meer en meer uit.De is toevertrouwd aan een Congrès,bestaande
gebruikeljke munt is er de sol, die eene uit een Senaat van 40 en eene Kamer van
w aarde heeft van 5 francs, dus om streeks At
kevaardigden van 80 leden4een derde gevan een Amerikaanschen dollar of van een deelte van het Congrès treedt om de 3 jaar
Nederlandschen rjksdaalder. In de Jongste af.Om door regtstreeksche keust0tAfgevaar40 Jaren heeft Peru metverschillende Euro- digde benoem d te worden, moet m en uit
pésehe Mogendheden handelsverdragen ge- Peru geboortig,aldaar in het volle bezit der
burgerl
gkeregten en 21Jaaroudzjn entevens
In verstandeljke ontwikkeling staatde be- een Jaarljksch inkomen bezitten van 500 sols.
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De Senatoren moeten het dubbele inkomen gehoorzaamheid verschuldigd, doch genoten

bezitten en 35 Jaar 0ud zjn.Aan hethoofd groote voorregten en waren vrj van allebederuitvoerendemagtbevindtzichdepresident lastingen.Hetgeheele landmetalzjne0pder Republiek,door hetvolk voorden tjd brengsten was het eigendom van denKoning,
van 4Jaargekozen.Hj benoemten ontslaat maarwerd door hetvolk bewerkt.Een derde
zjneministers,dietezamen denministerraad van de opbrengstvan hetland,vandekudden
vormen en solidair voor de besluiten van en van denjverheid behoorde van regtswege
dezen verantwoordeljk zjn,terwjliedervan aan den Vorst en een ander derde aan de
henpersoonljkaansprakeljk isvoorzjneigen tempelsen aan deprieyters,terwjlhetlaatste
departement. De regtsbedeeling geschiedt er derdedeel in magazjnen werd bjeengebragt
dooreen Hooggeregtshofte Lima,doo1
*Hoven en Jaarljks aan dehuisgezinnen naargelang

in de departementen, door regtbanken van der behoeften uitgedeeld.Verkeerde het volk
eersten aanleg in deprovinciën en door vrede- daardoor onder den drt
lk der dwinglandj,
geregten in de gemeenten.Degeldeljke aan- het WaS tevens bevrjd van alle zorg voor
gelegenheden zjn ersedertde ontginning der zjn onderhoud. De werkzaamheid 'verd er

guano-eilanden (een staatsmonojolie) geheel
en al veranderd.De begrooting lser na dien
tjd aanmerkeljk uitgezet;zj wasover1875
en 1876 in uitgaven 731/: en in middelen
651/: millioen sols. Door groote uitgaven

steeds aangevuurd en behoorljk geregeld!de

lediggang gestreng gestraft.Daardoor berelkte
de landbouw er een hoogen trap van ontwikkeling; zelfs werden er groote wegen,brug-

gen en waterleidingen gebouwd.Hetrjk was

voor het spoorwegnet en door hetontvangen ln 4 deelen gesplltst,en in zjnmidden bevan voorschotten Op de guanolevering is de vond zich de hoofdstad Cuzco.
Staatin benardefnanciêlegesteldheidgeraakt,
Nadat de Spanjaarden berigten ontvangen
daardestaatsschuld in 1875bjna214millioen hadden omtrent dit goudland, ondernamen
sols beliep. Het leger telde er in 1875 n0g Franeiseo Pi
zarro, Diqqo de Almagro (een
geen 1000 man,en men onderhield er voorts gelukzoeker) en Sernando de Zvgv: (een
5400 rustbewaarders.De vlootbestond in dat priester)tlitPanamain 1524ontdekkingstogten
Jaar uit 6 gepantserde schepen met 38 en derwaarts. Met 2 kleine schepen en 114 geuit 5 andere stoomschepen met 56 kanonnen. wapendezeelieden zeilden zi
jlangsde westDeRepubliek isverdeeldin18degartementen; kust van Zuid-Amerika zuidwaarts t0t aan

lo.Btjeen zden tpgtstaptePLdeze zjn gesplitstin 92 provinclën,en deze Punto Qtlemat
laatsten in 764 districten. De departementen zarro in 1527 te Quito aan wa1en vond er
worden doorprefecten,de provinclën door0n- een volk, hetw elk, onderw orpen aan een
derprefecten en de districten doorgouverneurs wélgeordendbestuur,zichtoelegdeoplandbouw,

bestuurd. Het wapen van Pertlis een schild njverheidenkunst,aanzienljkegebouwendeed
met3 velden;in éen
' van dezebevindtzich een verrtjzen,metalenkonbewerkeneneengrooten

vicuna, in het tweede een kinaboom en in rjkdom van goud en zilverbezat.Nadathj
het derde een hoorn des overvloeds.De vlag in 1529 van keizer Karel verlof bekomen
bestaat uit3 horizontale strepen;demiddelste had,om Peru te veroveren en eralskapitein-

van dezeiswiten deandere twee zjn rood. generaal heerschappj te voeren, z00 hj op
De hoofdstad des lands is Lima.
eigen kosten de benoodigde troepen bjeenBj de ontdekking van Amerika woonde in bragt, landde hj in 1531 in de baaivan
Peru eene njvere bevolking,die de stichting San Matêo met3 schepen. Debinnenlandsche
van hetRjk toekendeaan hetvors/ljk ge- oorlogen tusschen debeide broedersAtahualpa
slacht der Inea's. Volgens de overleverlng en Rktucar,zonen vanden12denInca(Akyclg
zond in de 12de eeuw de Z0n, beschaam d Capae), alsmede eene voorspelling, omtrent
over de ruw heid der inboorlingen,hare kin- de vernietiging van het rjk der Inea'
s door
deren M anco Capae en diens gade naarPeru, Blankeny kinderen der Zon, begunstigden

waar zj de woesteIndianen om zich vergaderden en hun onderwjs gaven in hetbouwen
van steden, in het bewerken en bezaajen
van den akker,in het besproegen der velden
en in hetspinnen en weven van w0l,terwjl
zj de eeredienst invoerden van de Z0n,de

hetvermetel bedrjfder Spanlaarden.Van de
baai van San Miguël, waar hj in Mei
1532 de eerste Spaansche volkplanting had

doen verrjzent begaf Pizarro zich met
177 man,waaronder 67 ruiters, ixl September op marsch naar het binnenland,be-

Maan en de Sterren, de hoogste godheden, reikte langs een moejeljken weg over de
voorwiezj prachtigetempelsop deeilanden Andes Caxamarca, waar zich het leger
vanhetTiticacameerdeden verrjzen.Daardoor van A tahualpa bevond, die eenige m aanden
verwierven hunne nakomelingen, lnea's ge- te voren ztln broederoverwonnenengevangen
naamd,deheerschappjOverhetgeheeleland, genomen had,en deed hem terstond den 15den
en deze breidde zich uit over het gebied van November door zjn broeder kernando den
Quito t0t aan de Maule.
rivier in Chili,en eisch voorleggen, om Christen en vazalvan
van den grooten oceaan t0taan de oorspron- den Koning van Spanjete worden.Toen de
keljkewouden aan deMaranon.Alle wetten Inca weigerde,noodigde hj dezenuitt0teen
werden er in naam dergodheid uitgevaardigd mondgesprek, hetwelk den 16den November
en alle overtredingen m et den dood gestraft. 1532 plaatshad.Toen de Inea den herhaalden
Hetgezag van den oppersten Inea ofKoning eisch van dehand weesen den Btjbel,hem
was onbeperkt.O0k de priesters en deleden door een Dominicaner monnik toegereiktj

van den adel waren hem onvoorwaardeljke teraardewierpjvorderdedegeesteljke over-
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luid Nvraak voorzulk eenekrenkingderChris- scheen van wege de Spaansche regéring de

teljke godsdienst.Datwas hetafgesproken lieentiaatPedro#:la Glzcl,diezjneonderteeken,om de argelooze mannen van Peru werping eischte. Pizarro echter bond gewate overrompelen,bjduizenden tevermoorden penden tegenstand,doch moest het onderspit
en den Inca in de gevangenis te werpen, delven en eindigdezjn leven op hetBchavot.
waaruit zelfs eene verbazende massa goud, Ganca verdeelde daarop met omzigtigheid de
door zi
jne onderdanen bjeengebragt, hem landerjen onder de veroveraars,waarborgde
niet k0n bevrjden. Nadat hj Ilàasear de inboorlingen tegen de willekeur en de
had doen verdrinken1werd hj zelfwegens vexdrukking derplantersen regeldehetBtaatseene valsche bes3huldiging,dat hj een op- bestuur en de regtsjleging.In 1550 keerde
stand bevorderd had, t0t den brandstapel hj terug naar Spanle.Zjn opvolgerAntono
veroordeeld! doch dit vonnis werd verzacht de Xestlpzt
xbereikteLimadenQ3stenSeptember
t0tverworglng,omdathj den doop hadont- 1551,maarstierfreedsden QlstenJulj 1552.
vangen. Om zich voorts van het bezit van In 1557 slootde Inca-vorst Rayri7'lye vrede
Peru te verzekeren, verhief Pizarro eeD metde Spanjaarden en deedafstand van den
broeder vanHuascar,nameljk Mango Catae, troon.Root'en moord voerden erechterweder
in schjn t0t Kûning onderdesouvereinlteit heerschappj,enin1571werd00k Tupaod-lrl,
van Spanle en bezette Cuzco, de alotlde de erfgenu m van den koning,met alle nahoofdstad, waar hj een onmeteljken buit komelingen der Inea's onthoofd. Een onderveroverde. Daarna stichtte hj de nieuwe koning,teLimagevestigd,bestuurdenietalleen
hoofdstad Lima.W élbeproefien de inwoners
Van Peru, aangevoerd door Afango Capao!
ill 1536 een wanhopigen opstand maar zj
konden Cuzco nietontrukken aan de dappere
broeders van Poarro, en zelfs de oorlog
tusschen Almagro,den veroveraar van Chili,
en gemelde broeders, welke in 1538 metde

Peru,maarook Chili,Paraguay Buénos-Ayres
en Terra Firma.In denaanvangder17Geeeuw

kwam Paraguay in de magtderJezuiëten,en

in 1739 werd 'l'erraFirmametQuito a1seen
afzonderljk stadhouderschap onderden naam

van Nieuw-Granada en in 1176 BuënoB-Ayres

al8 het onderkoningrjk Ri0 de la Plata van

nederlaag en de teregtstelling van eerstge- Peru gescheiden. In de 18de eeuw barstte in
noemde eindigde,bragt geene verbetering in Peru tot tweemaal t0e een Indianen-oproer

hun toestand.Zj namen de wjk naar het uit,nameljk in 1742- 1745 onderden gelukgebergte, om vandaar den kleinen oorlog zoekerAtalnwalpa,naarzjneverzekedng een
voorttezetten,maardeSpanlaardenvestigden telg der lnea's, en in 1780 onder den zich
zich aan de kust en in devruchtbarevlakten, noemenden Inca Tupaez-crx (eigenljk Gaen Pizarro bestuurde met groot beleid de SHJJ Condorcanqui), die zich van een groot
kolonisatie des lands.Den 26stenJunj 1541 gedeelte van Peru meester maakte,maardoor
werd hj echte; dooreen zoon van àlmagro den Spaanschen generaalJosl del FJIIe in de
en diens vrienden omgebragt. Daarop werd provincle Tinta geslagen en gevangen genouit Spanle Chelstobal Vaca de Cldfro met men werd, waarna hj met zjn geheele geschier onbeperkte m agtnaar Peru gezonden, slachthetdoodvonnisonderging.Nadientj;
om er de orde te herstellen.Deze staatsamb- heerschte in Peru eene volkomene rust,zelfB
tenaar d6ed zich te Lima t0t onderkoning nog toen de overige Spaansch-Amerikaansche

uitroepen, versloeg biJChupas dcn zoon van gewesten hetJuk derEuropéscheheerschappj
Almagro,aan wien hj daarop te Cuzco het hadden afjeworpen.In1810ondernamenechter
doodvonnis deed voltrekken,en bejverdezieh de republlkeinen der La Plata-staten eentogt
om door zachtheid de gunstder Indianen te n= rPera,om erdeSpanjaarden teverlagen.
verwerven. Hj beschermde hen door goede Erontstondeenloorlog,diemetafwisselendln
w etten en bevorderde hunne vereeniging met voorspoed werd gevoerd,totdat o0k Chililn
de Spanjaarden. Orde en wet begonnen 1820 daaraan deelnam.Eene Chileenschevloot
overal te heerschen,toen Castro in 1543 te- lietin Septembervan datJaarhetankerval-

ruggeroepen en door Blaseo Fkldz Vela ver- 1en in de Baaivan Paracas,ten zuiden van
vangen werd.Deze w as onhandig genoeg om Callao,en Arenales,eenkloekmoedig krjgshetljfeigenschapderinbûorlingenopteheFen hoofd,drong door in het binnenland,bereikte
en de goederen van hen, die vroeger aan den 3lsten Odober Humanga,den Qlsten Nooproer hadden deelgenomentverbeurd te ver- vember Tarma,bragtden 6den Decemberbj
klaren.De Spanjaarden,diedoordezen maat- Pasco den Spaanschen brigadier O'R eillyeene
regelgevaar liepen hunne bezittingen te ver- gevoelige nederlaag t0e en bleefvan datoogenliezen, benoemden Gonzalo Tizcrro, den blik at'in het bezit der bergstreek ten oosten
eenig overgebleven broeder Van den eer- van Lim a. Van alle kanten stroomde de beBten veroveraar, t0t hun vertegenwoordiqer. volking derwaarts? de opstand breidde zich
Reeds vöördat deze uit Charcas te Llma ui
tenverraadinzjneeigeneomgevingmaakte
waB aangekomen had men den Onderkoning den toestand van den onderkomng hoogstge-

van zjne waardigheid beroofd en in den ker- vaarljk. De Chileensche vloot onder lord

ker geworpen.P izarro hield ernu den 28sten Coehrane vertoonde zich den Qgsten October
October,een schitterenden intogt,aanvaardde vöör de baaivan Callao en blokkeerde er de
den titelvan kapitein-generaal,deedpogingen Spaansche zeemagt. In November werden
om de bekrachtiging zjner waardigheid in Truxillo en Piura en in hetalgemeendenoor-

het moederland tevem erven en regeerde in- deljke provinciën afvalliq.DeSpaanBehe bemiddels op willekeunge wjze.In 1546 ver- velhebberB waren onderllng verdeeld, doch
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vormden eindeljk eeneoorlogylunta,die den genomen,en voorhen,diezich aan de zjde
onderkoning P6=lla afzette en generaalLa- van Canterk en Valdeshaddengeschaard,wa8
.
- na in zjne plaatsbenoemde.Den 6denJulj de terugtogt afgesloten. De capitulatie van
moest deze Lima verlaten,waarop den 23sten Ayacucho (10 December1824)bragtPeru in
Julj 1821 Peru onafhankeljk verklaard en de magtderRepublikeinen,terwjlde Spanden 3den Augustus daaraanvolgende de Chi- Jaardenverlofontvingen om naarEuropaterug
leensche opperbevelhebber 8an M artin t0t te keeren.Tegen hetei
ndevan datJaarwas
protectorder nieuwe republiek gekozen werd. geheel Peru ln handen der Patriotten, met
ni
t
z
o
n
d
e
r
i
n
g
v
a
n
Cal
l
a
o
,dat door een spldaBjden protectorontwaakteweldrabegeerte
naareenonbeperktgezag,enerontstondtevens tenogroer weder onder de heersehappj der
verdeeldheid tusschen hem en lord Coa rane.
Terstond na het bezetten der hoofdgtad was
men overgegaan totde belegering vanCallao,
doch wegens de onderlinge twisten der republikeinen slaagde de Spaansche generaalCanferlc er in om ,vereenigd metLaserna,door
de belegeraarsheen te breken enmethetbeste
deelder bezetting,metveldgeschutenmunitie
terug te keeren naar het gebergte. Eerst den
zlsten September 1821 vielen de forten van
Callao in handen va'
n den protector.Hetrepublikeinsch bestuur onderscheidde zich voorts
door verregaandeonbekwaamheidenzelfzucht,

Spanlaarden wasgebragt.Hetwerdomsingeld
en moest zich,door gebrek aan levensmidde1en genoodzaakt, den l3sten Januarj 1823
Overgeven. Gedurende die belegering had het
Congrès de didatuur op nieuw opgedragen
aan Bolivar,en den 6den Augustus 1825werd

opper.peru onafhankeljk verklaard,waarna

eenige gewesten van dat Iand zich onder den
naam van Bolivia t0teene zelfstandige republiek vereenigden.

Na dien tjdlevertdegeschiedenisvanPeru

0ns een donker tafereelvan toenemenderegéringlopsheid en van herhaaldeomwentelingen,
zoodatereerlangnjpendgeldgebrek ontstond. van burgeroorlog en verwildering, van verDeIndianenvanhetbinnenlandtrokkenpartj nietiging der welvaart en vermindering der
voor de Spanjaarden,en den 4den Mei1822 bevolking.Op aandrang van Bolivar werdeen
ontstond te Lima een geweldig oprqer,zoodat Congrès bjeengeroepen, hetwelk den 9den
8an A r fis zjne betrekking neerlegde en December 1826 de door hem ontworpeneconzich inscheepte naar Chili. Terwjl een s0l- stitutie van Bolivia 00k voor Peru geldend
datenopstand hetCongrès noodzaakte om k0- verklaarde.sveldra echter werden de mannen
lonelRéva a<gllro t0t presidentderRepubliek inPeruafkeerigvan deinwonersvanColumbia.
te benoemen, maakten de Spanjaarden aan- Lamar,de nieuwe president van Peru,bragt

merkeljkevorderingen,versloegenin 1823de bj Piura een legerbjeen,nam debelangrjke
Republikeinen in verschillende gevechten en
veroverden Lima.Generaalk
%cre,bevelhebber
der hulptroepen uit Columbia, deed Agulro
door het Congrès afzetten en aanvaardde zelf

het bewind.De Spanlaarden zagen zich wel
is waar gedwongen, reeds den 16den Julj
Lima weder te laten varen, maar de Patriotten leden aanmerkeljkeverliezen en geheel

haven van Guayaquil ten behoeve van Peru

in bezit en deed een inval in Quito,maar
leedbj Tarquiden 27stenFebruarj1829eene
beslissende nederlaag. Generaal La Fllpfe
verklaarde daarop den Presidentvervallen van

zjne waardigheid,verbandehem naarGuatimala en aanvaardde op lastvan hetdoorhem
omgekochte Congrès te Lima de betrekking

Opper-peru vielnogmaals in dehanden hunner van Vice-president,terwjlGamarra t0tpre-

vganden. Intusschen bragt de buryeroorlog sident werd benoem d.De Viee-presidenteeh-

ter beraamde aanslaqen tegen den afwezigen
de Spanjaarden in Peru.De eenepartj wilde President en werd In 1831 vervangen door
van het m oederland ook verdeeldheld onder

niets hooren van eene overeenkom st metde
inboorlingen, en de andere wenschte onderhandelingen m et hen aan te knoopen en was
bereid om het regt der Amerikanen op een
zelfstandig bestuur te erkennell.Reeds w aren

generaal Orbegoso, die in 1833 Gamarra 0Pvolgde, maar voor eene nieuw e omw enteling
bezweek.Daarop nam generaal Salaverryden
25sten Februarj 1835 Lima in bezit en verklaarde zich zelven t0t opperhoofd van den

jn gezag uitover
den 13den Februarj en den 28stenJunj 1822 Staat.Mreldra breidde hj z'
door de Cortes gevolmagtigden benoemdjom
met de nieuwe AmerikaanscheStateninonderhandeling te treden; doch de pogingen om
eene overeenkomsttetreFen leden schipbreuk

geheel Peru, maar baalde zich door hardvochtigheid en willekeur den haat der bevol-

king op den hals. Orbegoso had bjstand gevonden in Bolivia bj Santa Crvz, die aan

opdehardnekkigheidderbeidepartjen.Tevens Ralaverry eene geduchte nederlaag toebragt?
ontstond tusschen Laserna en generaalOlaneta waarna dezemetanderen den 7denFebruarj
een openbare oorlog. Dit gaf aanleiding t0t werd gefusilleerd. De hulp van 8anta Orlz,
hetbesluitvanBolirar,dieden18denFebruarj president van Bolivia, wa: echter geene on1824 door het Congrè: t0t dictator wasbe- baatzuchtige daad;hj verkreeg daardoor0nnoemd,om aan hethoofd van 11000 maneen derschei
deneyrovinciën,dieinnaam denieuwe
inval te doen in Peru. Hj bragt den sden republiek Zuld-peru vormden, maarin werAugustus bj Junin Cantcae eene nederlaag keljkheid een deeluitmaakten van Bolivia,
t0e, die beslissend was voor de Spaansche waar Danta Crlzmetschi
eronbeperktrezag
zM k.W é1behaaldehetKoninkljk legerkorps was bekleed.Daarom verbonden zich Chllien
eenige voordeelen, maar het werd den 9den de La Plata-staten en verklurden den l7den
Deeember in devlakte vanAyacuchogeslagen. M aart 1837 Peru den oqrlog.Hetl
egerder
De Onderkoning werd gewond en gevangen Argentjnen wasechter nlet sterk genoeg,en
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de Chilenen werden,nadatzjonderadmiraal regéringstroepen bj Limq en deed zjnintogt
Blanco Arica en Arequipo veroverd hadden, in dezestad,terwjlfclte
'niqueopeenEngelsch
door Danta Orlz t0t den terugkeer genood- schip de vlugtnam naar New-York.Het gezaakt. Den llden Julj 1838 verliet daarop heele land onderlierp zich nu aan Castill@j
eene Chileensche vloot van 80 schepen met die als pbevrjder''werd begroet.Deze deed
8000 man landingstroepen Valparaiso enzette door de afschaëng der slavernj en door de
den 7den Augustus te Ancon 5000 man aan vrjmaking der Indianen van het hoofdgeld
land.Lima werd den zlsten Augustus inge- eene sociale revolutie ontstaan. Op den 5den
nomen en Gâmarra t0t presi,
dent benoemd. Februarj 1855werdeene NationaleVergadeDanta Orvz,denzostenJanuarj1839bjYungai ring bjeengeroepen!die Castilla voorloopig
geslagen, nam de vlugt naar Zuid-peru,en i
n zjn gezaq bevestlgdeen den18denOctober
M n den oorlog kwam een einde door den 1856 eene nleuwe grondwetvaststelde. Deze
Vr
ede van Puno (1Junj 1842).In Augustus laatste beperkte de regten derR.Katholieke
1842 kwam generaal Vidalmetden titelvan Kerk en wekte alzoo den wrevel der geestevoorloopig president aan hethoofdvan Noord- ljkheid,die in verbond meteerzuchtige0f1ien Zuid.pertl.Hj dempteden l7denOctober cieren bj herhalingOproerdeedontstaan.Om
van datJaardoorden slagvan Piscoden 0p- de zaken t0t vastheid te brengen, bepaalde
stand van generaal Torrieo, maar k0n zich de voorzitter, dat ill Augustus 1858 de vertegen de Foederalisten niet staande houden, kiezing van een President en van leden van
zoodathj en device-presidentLaFl?kfdden het Congrès zou plaats hebben.T0teerstge15den Maart 1843 hunne betrekkingen neder- noemde waardigheid werd hj zelfbenoemd?
legden en de wjk namen naar Chili. D0n en den 25sten November 1860 kondigde hj

JustoFklFrt
llc,vice-presidentvandenstaats. eene nieuwe grondwetaf,waarbj algemeen

raad,volgde hem op alsvoorloopigpresident,
maar reeds den 18den Maart deed hethoofd
derCentralisten,kolonelOrfiz?den staatsraad
vallen en d0n M annel f-gpcczo Vivaneo t0t
directore supremo de la republica uih.oepen.

stemregt ingevoerd en het toelaten van eene
andere godsdienst dan de R.Katholieke verboden werd. 8@n Ramon volgde hem op in

1862, maar overleed kort daarna.Hijwerd

vervangen door den tweeden vice-president,

Heteerste tjdperk van rust,hetwelk aan generaalPezet.- In 1864 zag Peru zich bede Republiek ten deelviel,was dat van het drei
gd metvjjndeljkheden van de zjdevan
presidentschap van den peneraaldon Ramon Spanje.Deregering derRepubliek hadnameCg.
sfïllc,eenkleurling,d1e,nadathjTManeo, 1jk geen achtgegeven op klagten,doorBaswelke naar dictatoriaal gezag streefde, had kische kolonisten te Talambo ingeleverd,zoodoen vallen, den 19den April 1845 het roer dat een Spaansch eskader onder het bevel
van Staat in handen nam.Hjbragtordein van admiraal Pinzon de Chincha-eilanden in
het inanciëel beheer,verbeterde het leger, bezit nam , om deze t0t pand te behouden,
breidde de vloot uit en deed een spoorweg totdatde regéring van Peru voldaan had M n

aanleggen van Lima naardehaven van Callao, de eischen van Spanje. Dientengevolge ver-

terwjlhj de njverheid bevorderdeennieuwe eenigden zich gevolmagtigden der Zuid-Amebronnen vanbestaandeedvloèjen.Hjregeerde rikaansche Republieken t0t een Congrès te
tot20 M aart1851.V00r de eerste m aal werd Lima,om maatregelen vastte stellen toteene
de uitvoerendemagtopgedragenaan eenwettig gemeenschappeljke verdediging van hunne

gekozen opvolger, aan generaal d0n Jose' regten,zoodra deze doorEuropésche MogendAl/lso Eel
tênique, een schrander staatsman, heden werden geschonden.Het Congrès ging
die aanstonds zorgde vooreeneverm eerdering echter onverrigter zake uiteen,en den 28sten
der inkomende regten en voor debevordering Januarj 1865werdeenvredesverdraggesloten,
der landverhuizing uit Europa.Een opstand waarbj Peru de vorderingenvan Spanleals
dergeneraals 8an Fïrczlcoen Ramon mislukte regtmatig erkende en wederom in hetbezit
(1851).Een geschilmetdeVereenigdeStaten kwam derChincha-eilanden. De uitkomstwas
omtrenthetbezitderguanorjke Lobos-eilan- evenwelonvoldoende voor de opgewondenheid
;en werd in 1852 dool-tussehenkomst Van van het nationaal gevoel, en eerzuchtige
EuropéscbeMogendheden tergunste van Peru volksm enners maakten gebruik van de stemqit den weg geruimd. Met Brazilië werd den m ing der ingezetenen om oproer te ver18den Maartvan laatstgenoemdJaareen ver- wekken. De prefect van Arequipajkolonel
drag gesloten,dataan Peru devrjevaartop M ariano Prado, verklaarde zich tegen Pede Amazonenrivier verzekerde.Doch demaat- zefj als door zjn verdrag met Spanle 0nregel derregéring,om den rentestandaardder waardig om aan het hoofd der Republiek te
aanzienljke staatsschuld teverlagen,veroor- staan, en deed den vice-president Canseco t0t
zaakte in 1853 Krooteontevredenheid,en hoe- president uitroepen.Prado veroverde het zuiwe1 het Congre
's dien geedkeurde en den deljk gedeelte des lands,bezette Pisco en
Presidentmetbuitengewoon gezag bekleedde, trok weldra binnen de muren van Lima,
werd de rust door een inval van generaal waar hj, na het afzetten van Canseoo, t0t
Belzn aan het hoofd van troepen uit Bolivia did ator w erd benoemd. Pezet nam de vlugt
en door een opstand in Tumbos en Ica ge- naar Callao op een Engelsch schip,waarna

stoord. Den 13den Januarj 1854 verklaarde Prado met kracht optrad tegen Spanje.Den
zich 00k generaal Castilla een voorstander 5den December sloothj te Lima een verbond
van die beweging.Naafwisselendenvoorspoed met Chili, waarbj in den M nvang desv01versloeg Castilla den 54en Januarj 1855 de genden Jurs 00k Meuador en Woliel zith
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voegden.Den 14denJanuarj 1866verklaarden krachten beleidvoerdehjliberalehervormindeVerbondene Staten den oorlog aan Spanje. geninjzuiverdehetaanmerkeljkverminderde
De Spaansche vloot deed nu in âpril een legervanalletwjfelachtigebestanddeelen,reaanval op het Peraviaansch-chileensch eska- geldedefinandënenverbeterdehetonderwjs.
der,hetwelk zichindebaaivan Anct
ldbevond, Hj dempteeen opstandvanPilrolaindeprodoch te vergeefb,waarna zj zichbj een wei- vincie Moquegua (1874),en werd in Augustus
nig beteekenendbombardementvanValparaiso 1876 opgevolgd door Prado,die welis waar
bepaalde.In 1866 werd de blokkade der kust op den doorhem ingeslagenwegvoortschreed,

van Chiliwederopgeheven,dochdeSpanjaarden vertoonden xich onder Nwnez voor Callao,
datden zden Meivan datJaarhevig beschoten
werd,maarledengrooteschade,zoodatzjreeds
den loden Meiden steven wtlndden.Daarmede

maarzooweldoorgeldeljkeongelegenheidals

door oproerige bewegingen van eerzuchtige
gelukzoekersm eermalen inhetnaauw gebragt

werd.Hj moest de kolonisatie door Europeanen, als te kostbaar, laten varen, doch

bevorderde de overkomst van Chinésche
was de oorl0g feiteljk geëindigd. In Chili ko
eli's en bestreed deloopende ui
en Peru werden de Spanlaarden uithetland
travent
loor
gebannen,en hetgezag van Prado was door den verkoop van guano.Zjn presldentschap
deze gelukkige uitkomstzoozeer toegenomen, eindigtin 1880.
dat hj 00k eene belangrjke hervorming k0n Perubalsem (Balsamum peruvianum) is
t0tstandbrengenin degeldeljkeaangelegen- de naam van eene balsemsoort, die te San
heden des lands. Hj stelde nameljk vast, Salvator verkregen wordt uitMyroœylon :pldat de Opbrengst dqr guano-eilanden dienen sonatense flpfdcFz en andere boomen van hetz0u t0t dekking der staatsschuld, terwjlin zelfde geslacht en vooral00k in hetnoorden
de kosten van het beheer dooreen hoofdgeld van ZuidAmerika uit M.Nrlz
/erx- Mwto.
Men verzameltze door den bastdier boomen
Z0u

Y7orden voorzien.Daarenbovenwildehj

srrIJl1tlitl van godsdienst en van onderwjs
invoeren. Ditgaf weder aanleiding tot oproerige bewegingen.W élwerd Prado den 3lsten
Allgustus1867 na deafkondigingeenernieuwe
ondwet t0t president benoemd,m aarreeds
ln October van dat Jaar barstte te Arequipa
een opstand uit. Prado sloeg hetbeleg voor
die stad,maar het verzet tegen hem breidde

op somm ige plaatsen door kloppen zacht te
makan, de zachte plekken te omwinden met
doek, en ditlaatste uit te wringen en uitte

koken.Deze balsem isdonkerbruin,terwjl
dunne lagen doorschjnend zjn, en stroopachtig.Hj riekt naar benzoë en vanille en
smaakt eerstzacht en daarna scherp. Zjn
soorteljk gewigt is1,15- 1,16.Hj vermengt
ich metalkohol,lostop(maarnietvolkomen)
zich uit overde geheeleqrovincie Tarayaca. z
In het begin van Januarp 1868 leed hj de in aether, wordt in de lucht niet droog,

nederlaag, trok terug naarLima en nam de reageertzwak zuur en bestaatuitkaneelzure
wjk naar Chili. Canseeo belastte zich nu benzylaether,kaneelzurekaneelaetNer,benzoëmet het bewind,en den 28stenJulj van dat zuur, hars enz. Men gebruikt dezen balsem
Jaarwerd Baltapresident.Devolksontwikke- in de geneeskunde,inzonderheid tegen chroling ontving nu eene nieuw e vlugt; het on- nische uitslagziekten enz., alsmede t0t het
derwjs werd aanmerkeljk verbeterd en het bereiden van welriekende pomaden en van
leger in orde gebragt. Men besloot t0tden chocolade.
Perugia , eene provincie en tevens een
aanleg van grootespoorwegljnen enverkreeg
aanzienljke geldmiddelen door eene overeen- afzonderljk landschap in het koningrjk
komstmethetbankiershuisDreyjkszteParjs, Italië, wordt 0ok Umbriè'genaam d en is gehetw elk den guanohandelovernam .Niettem in vormd uit de voormalige delegatie Perugia

had Peru in datJaar veelte ljden: de gele vanden KerkeljkenStaatendedaarmedever-

koorts w oedde er onder de bevolking,en den
13den Augustus vernielde eene aardbeving de
stad Arequipa,en een hooge watervloed,door
storm opgezweept, teisterde onderscheidene
plaatsen aan de kust. De landbouw echter
werd er door Chinésche koeli's bevorderd,en

in Julj 1872 te Limaeenenationaletentoonstelling van voorwerpen van njverheid en
landbouw geopend.Toen den 13denJulj 1872
de vrjzinnigedr.Mannè'
lPardot0tpresident
gekozen werd/ verbond zich Ealta met de
3 gebroeders Glttiërrez, allen generaals, t0t
eene staatsstreek ,m aar trad uit gewetensbezwaar terug,waarna genoemde broeders heln
in hechtenis namen.W eldra echterw erd aan
het militair bewind door den opstand der
verbitterde bevolking een einde gemaakt.De
3 broeders, op wier bevel Balta in de gevangenis wasgedood,werden omgebragt. Nu

eenigde delegatiën Orviéto,Riéti en Spoleto.

Zj telt op nagenoeg 175 D qeogr.mjl0mstreeks 550000 inwoners en ls grootendeels
bergachtig wegens talrjke uitloogers der
Apennjnen, welke er in de Sibllljnsche
bergen eene hoogte bereiken van 2458 Ned.
el.Tusschen die Eergketens en heuvels liggen

bekoorljkeen wélbebouwdedalen,vanwelke
wj de Umbrische vlakte,die zich t0t aan

Spoleto uitstrekt, en het dalvan Ternivermelden.De voornaamste rivieriserde Tiber,

die eronderscheidenezjrivieren opneemt.Het
bevat daarenboven vele m eren en onder deze
dat van Trasim ene.De m ild besproeide dalen

leverengraanenpeulvruchten,wjn(olivetano)j
moerbeziën,oljven en ooft,terwjlmen in
de bergstreek w ouden en goede w eiden aantreft. Uit het rjk der delfstoFen verkrjgt
men er marmer, potklei, porselein-aarde,
beklom Pradoden voorzitterszetel.Hjwasde bouwsteenen, jzererts en steenkolen, en er
eerste van de opperhoofden derRepubliek,die zjn 47 minerale bronnen.De njverheid beniet t0t den krpgsmansstand behoorde. Met paalt er zich hoofdzakeljk t0t de zjdeteelt.
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De provincie is doorBneden van de beida naar Rome,vindtmen de Grotta deiVolumn
spoorwegen van Florence naar Rome,en met metEtruscischeqrafkamers.
Perugia droeg In de dagen derOudheid den
den oosteljken van dezeisdespoorweg naar
Aneona verbonden.
naam van Perusia en was eene der twaalf
De evenzoo genoemde hoofdstad ligt aan steden van Etrurië. In 310 vöör Chr.werd
de Tiber en is amphitheatersgewjsgebouwd zj door den Romeinschen consul Q.Fclïl:
aan de helling van een berg, die zich ter veroverd. Nogmaals werd zj ingenomen gehoogte van 520 Ned.elboven deoppervlakte durendeden Perusinischenoorlog(41- 40 vöör

der zee verheft.Zj is ruim gebouwd,door Chr.
),toen LqcL%bszzzfpAlïx,
s,een broedervan
muren en wallen omringd en van grootevoor- den triumvir M.ad.
zl/tlz
liv.
x,tjdens zjn versteden voorzien. T0t de 10 poorten behooren

zet tegen Odarlanus derwaarts terugtrok en

erde fraaje Porta Romana uitde15deeeuw. er door dezen belegerd werd. Nadat.zj,
Er zjn onderscheidene kerken,paleizen en dooreenvreeseljkenhongersnoodgedwongell,
sierljke pleinen.Devoormalige citadélwerd zich overgegeven had, deed Oetavian'ws er
in 1848 door het volk verwoest.De vroegere 3- of 400 aanzienljke ingezetenen op het
grachten rondom de stad zjn in fraaje wan- altaar van 0. Caesak. ter dood brengen.De
delplaatsen herschapen. op de Piazza Grimana verheft zich de schilderachtige triomfboog van Augustu ,- op de Piazza delPapa
hetbronzen Btandbeeld van pausJulL%sTff,en van de Piazza delSopramuro endePiazza

stad,aan plundering overgeleverd,werd eene
prooi der vlammen. A '
u-qustl
u deed haar uit

hare asch verrjzen,en Onderden naam van
Perusia Augusta werd zj eene dersterkste
vebtingen van Umbrië.Jn 546 werd zj nog-

Vittorio Emmanuéle heeft men een heerljk maals veroverd en verwoest door Totilasj
vérgezigt.Van de straten vermelden wj den koning der Gothen.Nadat zj door Narses
breeden Corso, die door eene reeks van pa- aanhetOost-Romeinscherjk wastoegevoegd,
leizen hetDomylein met dePiazza Vittorio viel zj in 508 in de handen derLongobarden,
Emmanuéle verblndt.Demerkwaardigste ker- in ;74 in die van Karel de Grppfd,en diens

ken zjn er:dehoofdkerk van San Lorenzo, zoon Lodewi;k de Vrome schonk haar aan
in spitsboogstjl,metkostbare schilderjen en den Paus. Intusschen behield Perugia een
kunstwerken,- de kerk van San Domenico,
ill 1304 door Giovanné Tït
slz
lp ontworpen,
m= rin1614gedeelteljkvernieuwd,- debasilica van San Pietro fuori di Mura, uit 3

zelfstandig burjerljk bestuur,waarvan ver-

merkwaardige gebouwen zjn erhetstadhuis
(Palazzo pubblico),in 1281 gebouwd, met
eensierljkengevel,- elCambioofhetgebouw
voorwisselzaken,met1500fresco's van P erwo en zjneleerlingen,- hetkloosterSan
./l

geheel en al tot onderwerping gebragt en,

waaronder dat van P enna met eene belang-

deRomeinscheReyubliek.In 1809vielzjten

schillende aanzlenljke geslachten zich zoch-

ten meester te maken. ln 1416 verwierf
Andreas Wrlccio di Montone de heerschapgj
schepen bestaande,in hetJaar1000gesticht, en onderscheidde zich door zachtmoedigheld
met zuilen van graniet en marmer, en met en beleid.Na zjn dood kwam de stad onder
merkwaardigeschilderjenvanPeruyino,Rasso- het gezag van den Paus en verloor daardoor
ferratoenanderen,- dievan San Francesco hare staatkundigezeltbtandigheid.Later evendelPrato,in 1230 gebouwd en in 1748 her- we1 werd de stad beroemd als de zetelvan
steld,- en de van buiten lG-hoekige en van de beroemde meesters der U mbrische schilbinnen ronde kerk van Sant'Angelo.Andere derschool. In 1543 werd zj door den Paus
na het bouwen eener citadel
', door een car-

dinaal-legaat geregeerd.De stedeljke wetten,
in 1553 door paus JM,l* s I11 uitgevaardigd,

vergunden haar enkelin schjn eenige vrjheden.Nadat zj in 1797 doordeFranschen
eneenigepaleizenvanaanzienljkegeslaehten, was ingenomen,behoorde zj korten tjdt0t
Giuliano, thans een militair hospitaal, -

rjke verzameling van schilderjen.Deze stad deel aan het konmgrjk Italië, en in 1814

is de zetel van de prefed uur, van een bis- weder aan den Paus.In 1832,1838 en 1854
schop en van onderscheidene regtbanken en had zj veelte ljden van aardbevingen.Den
telt 16000, doch met hare aanhoorigheden 3lsten Mei1.
849 werd zj door deOostenrj-

(als gemeente) bjna 50000 inwoners.Eris
eene vrje universiteitmet3 t
àculteiten,terwjler tevens leerstoelen zjn voorartsenjmengkunde,veeartsenjkunde,landbouw yletterkunde en oudheidkunde.Eene boekerj en
een botanische tuin zjn ermedeverbonden.

kers onder D eektenstein bezet.In Junj 1859
barstte er een Opstand uit ter gunste van

eene aansluiting aan Piémont,maar hj werd
door de pauseljke troepen onder kolonel
Scl
tntidt op eene bloedige wjze onderdrukt.

In hetlaatstvan 1860 echter werddestadm et
In 1875 waren er 31 leeraren,doch slec'hts de geheele delegatie aan Piémonttoegewezen.
74 studetlten.Voorts heeftmen ereenlycéum ,
Peruzzi.Onderdezennaam vermeldenwj:
Balthazar Tdrlzzi een beroemd schilder en
een gymnasium ,eene technische school,eene
kweekschoolvooronderwjzersenonderwjze- bouwmeester,geboren teSiêna in 1484.Reeds
ressen,eene académie voor schoone kunsten, vroeg begafhj zich naar Rome,waar hj zich

een merkwaardig muséum van schilderjen, vooralRafaè'
ltotvoorbeeld stelde.Hjleverde
eene verzameling van oudheden,een muséum de plafondschildergen in de zaalvan Galatea
voor natuurljke historie, eene groote ge- in de Farnesina en de kleine plafondschildemeenteljke bibliotheek en 2 schouwburgen, rjen in deStanzad'Eliodoro in hetVaticaan.
en onderseheidene inrigtingen van weldadig- In de kerk van Santa Maria della Pace beheid. Niet ver van de stad, Mn den weg vindt zich van zjnehand eoneMadonna,en
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een fresco in de kerk vanFontegiustateSiéna. in hetwesten aan hetArmenisch-Koerdischge-

EenepHeiligeFamilie''inhetpaleis-pittirordt berçteaan TurkschKoerdistan en IrakArabi,
voor zjn beste stuk gehouden.Per.=% zag en ln hetoosten aan Afghanistan en Beloedzich in 1520 benoemd t0teerstenbouwmeester slistan. Het rjk strekt zich uit tusschen
en 44- 621 0.L. van Greender St.Pieterskerk,maarzjnplanwerdniet 25- 400 N.B.
#*
uitgevoerd. In 1527 bj de verovering van wich, en Zpne oppervlakte beslaatnagenoeg
Rome wierp de connetable van Woslrlos hem 30000 D geogr-mjl.Hetgeheele gebled t0t
in degevangenis,maarnadathjhetportret aan de Indus (Afghani3tan en Beloedsjistan
van dezen geschilderd had,herkreeg hj zjne medegerekend) bestaatuit terrasgewjsgelevrjheid. A1sarchitectonderscheiddehj zich gene hoogvlakten, die door randgebergten
door edele vorsaen en door een fraaiperspec- zjn omringd en in hetmidden aanmerkeljk
tief.Hj bouwde 0.a.de Farnesina en andere dalen. Het zoutgehalte van den bodem bepaleizen te Siéna. Het laatste gewrocht van wjst,daterweleereene uitgestrektebinnenzjn bouwkunstig genie was het Palazzo- zee heeftbestaan.De bergketens in Perzië
Massimi, hetwelk hj echter niet mogt v01- volgen 3 verschillende rigtlngen:éénein het

tooUb
jen.
Hj overlerdin 1537.
zuidoosten l0ogt van het oosten naar het
aldinoTdrszzz,eenItaliaanschstu tsman, westen (Zamiran- en Daramgebergte), een telg van een aanzienljk geslacht. Hj ééne van hetoost-noordoosten naar hetzuidwerd geboren te Florence den zde), April zuidwesten, in het Elboersgebergte t0t eene
1822, studeerde te Siéna in de regten,hield aanmerkeljke hoogte verrjzend,- en de
zich daarop bezig met de technologie en de overigen schrjden voort van het zuidoosten
wiskunde, bezocht de Ecole des mines te naarhetnoordwest
en.De Festeenten van den
Parjs en de bergboum académiete Freiberg bodem zjn er n0g weinlg onderzocht. De
en volbragtonderscheidene reizendoorFrank- bergketens strekken er zich nietuitt0t aan

rjk,Duitschland,Zwitserland en Polen.In zee;zjhebben,behalve in devoorjaarsmaan1848 vertrok hj op lastderToscaanschere. den April en Mei,eene roodbruine kleur en

glring naar W eenen,om er de loslating van

een dor en eenvormig voorkomen.Alleen de

Toscaansche krjgsgevangenen te verkrjgen, strandgewesten,derivierzoamen endelaqere
en kort daarna benoemde het ministérie berghellingen zjn ervoor ctlltuur geschlkt.
G-razzi-Montanelléhem t0tburgemeestervan
Florence. In die betrekki
ny maakte hj zich
algemeen bemind,daarhjln 1850in verzet
kwam tegen de schennis der grondwet. De

regéring ontnam hem daarop zjn ambt,doch
van dat oogenblik afbehoorde hijt0tde invloedrjkstehoofdleidersdergematigdliberale
partj.Tevens wjdde hj zjne krachten aan

T0t de fraaiste landschappen behooren er de

zuideljltegloojingenvanhetElboers-gebergte,
bepaaldeljk hetlandschapSjimrantennoorden
van Teheran, waar bevallige dorpen zich in
eeuwig lentegroen verschuilen. De regen is

ernaarden aard deslandszeerongeljk ver-

deeld:aan de zuidkustder Caspische Zeevalt
veel vocht en ditveroorzaakt er een weeldede medewerking aan de gBiblioteca civile rigen plantengroei. In het binnenland van

dell'Italiano (1857- 1859)'',enwerdin1859 Perziëen aanzjnezuideljkekustenbehooren
lid van het Voorloopig Bewind en daarna regenbujen t0tdezeldzaamheden.Slechtsin
vice-president der Consulta van Toscane.Na
aqoop van den Italiaanschen 00r10g ging hj

het noorden, op het gebied der Caspische

o0k onder RicasolL t0t aan M aart 1862. In

uitstorten,Van aldie rivieren echterzalmen,

Zee,heeftmen erdustalrjkerivieren,zooals:

alsambassadeurnaarPartjs,ennadeannexatie de Aras (Araxes), de Kyzyl Oezen (Se;d
van Toscane werd hj door Florence afgevaar- Rûed), de waterrjke stroomen van Masendedigd naarhetParlem ent.In 1864 aanvaardde ran,de Goergen en de Atrek.O0k heeftmen
hj- de portefeuille van Openbare W erken in erin hetzuiden en vooralin hetzuidwesten,
hetkabinet-ccrplr en behield dezebetrekking die zich in de Tigris of in de Perzische Golf

hetlaatstvandatJaarwerd hj ministervan behalve deAras,vermoedeljk alleen deKa-

Binnenlandsehe Zaken in hetkabinet-zkrilï roen bevaarbaar kunnen maken.H et binnenen daarna in het ministérie-rïsgAeffï. Door land evenwelis zeer schaars van water v00rde conventie van 1864 viel dit bewindten zien; de weinige rivieren verliezen er zich
Te lzzï w as inzonderheid het voorw erp van in hetzand der Groote Zoutwoestjn ofstoren h
zi
algemeenen haat te Turjn,omdatmen hem tBj
ech
t uit in zoute meren en moerassen.
beschouwde a1s den voornaamsten jveraar
verlaten van hetgebergtebesproejen
de
ri
vi
eren ermeestal vruehtbare oasen,z00voor de verplaatsing van denzetelderregéring

naar Florence.Sedert dien tjd ishj alleen als:deomstrekenvanKoem,Kaslan,Ispahanj
a1s afgevaardigde V00r Florence werkzaam Jezd,Kirman,Tebbes,Toersliz enz.- Het
geweeBt in het Parlement,waar hj t0t de klim aat is er in verschillende oorden zeer
verschilfend; terwjl op sommige plaatsen
welsprekrndsteredenaars behoort.

Perzié,doordeingezetenenIrangenaamd, zich eene gestrenge winterkoudedoetgevoeeene Aziatische monarchie,die de grootere len, heerscht op andere een onafgebroken
westeljke helf'
tvan het aloude Ariana 0m- zomer met eene felle hitte.De hoogste bergvat, is in het noorden door de rivier Aras, ketens bljven erlang metsneeuw gekroond.
door de Caspische Zee en door de Atrek van Te Teheran heeft men reeds tegen het einde
het Russiech en Toerkomenisch gebied ge- van october eenekoude van 5,250C.entegen
seheiden, grenst in het zuiden aan de Per- het einde van M aart is ern0g geen gebrek
zische Golfen aan deArabische Zee,en paalt aan sneeuw en vorst.Daarentegen heeftvaen
XI.
41
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er in het midden van April dikwjls eene
warmte van 27,150C.,ente Sjirasdaaltde
thermometer in het midden van Julj zelden
onder 37,150C.Terwjlin denoordeljkegewesten vaak eeneplotseljkeafwisseling van

Y
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ongemeene regelmatigheid van klimaat.Langs
de barre kust heeft men eene Afrikaansche
zomerhitte,doch overhetgeheel,metuitzondering van deraoerassige laagte aan de Caspische Zee, een gezond land.De lueht is er
drûog en de hezael helder,zoodatde sterren
erschitteren zaetverwûnderl
jkenylans.Waar

de besproejing niet ontbreekt,ls de grond
zeer vrue.htbaar, zelfs op de zandige kustvlakte van Aboesjir; waar alleen de dauw
en hevige onweersbujen den bodem laven,
oogst men eene l4-voudige vruchtj en de

antimonium ,kobalt,- voortszilver-en tinerts en goud in hetrivierzand.Men heeft er

wjderseene verbazendehoeveelheidklipzout,
alsmede magnesia,glauberzout,aluin,borax,

kali-ennatronzouten ensalyeter.Uitgestrekte
steenkolenlagen vindtmen ln den omtrek van
Teheran,en bruinkolen bj Tebriz.onderde
edelgesteenten bekleedt er de turkoois eene
voornam e plaats.
Het aantal inwoners van Perzië kan men
nietmetnaauwkeurigheid opgeven.Menraamt

het,nadat de jongste hongersnood erongeveer 2 millioen heeft weggerpkt, op 5 of 6
millioen zielen,vap welke 30u/ot0t dezwer-

vepde horden, 30=/0 t0t de stedelingen en
400/0 t0tden landbouwenden stand behooren.
Ztj verschillen aanmerkeljk in afkomst,t>l
en zeden.TotdeeigenljkePerzen behooren

er 3 millioen en t0t de Turksche Tartaren
voorts heeft men er Toerkogeljken op een groen tapjt.Kanalen zjn er menen,Armeniërs,Nestorianen,Chaldeeuwenj
derhalve van hethoogste belang.Totde voor- Israëlieten, Koerden, Arabieren, Zigeuners,
naamste voortbrengselen des lands behooren: Abessiniërs, Negers,Afghanen,Beloedslen,
tarwe,gerst en andere granen,peulvruchten, Hindoe's enz. De meerderheid echter wordt

hoogvlakten,die voldoendegedrenktworden, 1 millioen,

druiven (waarvan eene kosteljke wjnsoort FevormddoordeTadsjik'sofdeoorspronkeljke
wnrdt bereid), rjst, moerbeziënboomen en lngezetenen, die het noordwesten des rjks
suikerriet, - voorts verbouwt men er gom- en eenige in hetmidden gelegene provinciën

planten (tragantj asa foetida), verfplanten, bewonen.Wjders is 1/4deofl/sdederbevoltabak, indigo, katoen, hennep) h0p, enz. king zamengesteld uit van elders derwaarts
Daarenboven heeft men er een overvloed van getrokken stammen,die zich door gewoonten
vruchten, zooals: dadels,granaatappels,me- en levenswjsvan de overigeingezetenenvan
loenen (grooter en schooner dan ergens ter Perzië onderscheiden.Men noemthen IIJJ:of
wereld),appelen,peren,abrikozen,plstaches, Iltlaks;zjbewonendebinnenlandschevlakten
walnoten, kweeyeren enz. De oevers der van hetoosteljk gedealte,denoordoosteljke

CaspiBche Zee zjn metdefraaistehoutsoor- grenzen en de bergstreek inhetwesten.Somtenbegroeid,bjv.meteike-,beuke-,ahorn-, mige van deze zjn steeds gehuisvest onder
iepe- en palmboomen, wilde kersenboomen tenten,deswintersindelagergelegenevlakten

enz.j wurdoor de weelderige wjnstok zjne
ranken heenslingert. Zoethout bedekt er de
vlakten van Merdaslten rondom Sjiraz,ende
ammoniakplant (Dorema armeniacum) bereikt

er eene hoogte van bjna 2 Ned.ef.DegeW one grûenten groejen er ixl overvloed, en
de bloemen, inzonderheid alle soorten Van
rozen,prjken er in besproeidestreken met
ongemeene pracht.Tot hetdierenrjk behooren er: leeuwen, tjgers,luipaarden, w01ven,sjakals)hyena's,vossenjstekelvarkens,
wilde schapenj berggeiten,wilde ezels,beeren, antilopen,hertenj wilde zwjnen enz.
Devisscherj iserin demonden derrivieren,
die zich in de Caspische Zee uitstorten,van
veel belang en wordt verpacht. Behalve de
gewone Europésche huisdieren heeft men er
o0k kameelen.HetPerziseh paard issterken
taai,maar nietschoon,zoodatmen pogingen
heeft aangewend om het te verbeteren door
eene kruising met het Arabisch ras.De kameelen vormen er in de barre strqken den

in hunne w interkwartieren en des zomers in
de koelere berggew estenj- sommigew onen

in steden. Zj ontvangen voedselen kleeding

van hunne schapen. Van de melk van deze

bereiden zj vloeibare boter, en zj fokken

paarden en kam eelen voor den handel.Daar-

enboven bezitten zj runderen, muildieren,
geiten, ezels en fraaje honden.Iedere stam
moetzich t0tzjndoorderegéringaangewezen
distrid bepalenj en a1szj de grenzen overschrjden,ontstaan erveelalbloedige gevech-

ten. Aan het hoofd der kleine gesaeenten
staan oudsten (Risj e sefdsofsvitbaarden),
die de regten van hunnen stam )00k tegen-

over deregéring,kloekmoedighandhaven,bj

twist als scheidsregters optreden en de besluiten van den gouverneur(
hakim)bekrach-

tigen.Geld ishun onbekend;zj betalen met
schapen en wol.Hunne zwarte tenten zjn
vangeitenhaarvervurdigd en een weefselder

vrouwen)enhun huisraadbestaatuittapjten,
matrassen, eenig keukengereedschap en een

voornaamsten rjkdom der bevolking,terwjl en ander t0t het maken van boter. W ie in
men zich eldersvoornameljk van muildieren hetbezit isvan 1000 schapenj30 kameelen,

bedient. De zw ervende horden bezitten er 20 merriën enz. wordt voor rjk gehouden,
groote kudden schapen,die dnorhonden wor- doch w ie 100 schapenj 3 of 4 merriën,10
den bewaakt.Ook de zjde-en debjenteelt ezelsenz.in eigendom heeft,behoortergeenszjn er van groot gewigt.Lastig voor den zins t0tde behoeftigen.Intusschen heett men
mensth zjn ervergiftige tarantula'
s en aller- er inwoners,wier vermogen op 140000 schalei snorten van ongedierte.T0t de delfstofen pen,20000 kameelen,6000m erriënenz.w ordt
kehoûren er koper:jzer, lnod,arsenicum, geachat. De Ilats moeten wel ia wm oQk
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belastinqen betalenj maar niet zooveel a1s mantel eene groote neiging om zich van dien

de overlge Perzen.Zj brengen ze op,naar weg te verwjderen. De geleerde uitleggers
gelang van hun veestapel,aan de opperhoof- van den Kozan dragen a1s geesteljken den
den, en deze rekenen af met de regéring. naam vanmol
la'
s,dehoogereqeesteljkendien
00k zjn zjverpligttûtdekrjgsdienst;iedel'
e vanmoeqitahid's(geloofsverdedlgers)en de0pgroote stam moet een batalon voetvolk en pergeesteljken der groote stedan dien van
100 man raiterj leveren.Vele Ilats hebben imam &-/pe7zlt
x.Men heeftin PerziBvelesejids
zitsh in steden gevestigd en zich in verschil- ofnakomelingen van den Profeet,zich onderlende afdeelingen gesplitst. T0t aan de ver- scheidende d'oor een groenen ofblaauwen tul-

overirg van Perzie
- doo1-de Arabieren (651) band, maar velen van hen zjn bedriegers;
was debevolkingdeslandsvermoedeljkmin- een tiende der inkomsten des lands wordt
der vermengd,doch later is die toestan; ten onder hen verdeeld.Daarenboven heefterhet
eenenmale veranderd. In 1234 vielen onder panthéïstisch Soe:smus vele aanhangers;deze

Dqienqislchan uithetoosten vreemdelingen in zjn gesplitstin 2 hoofdgroepen;nameljk die
hetland,enTimoerisermetzjnebendenmeer- derSoe; Moetasjarria (S0e; volgensdewet),
malen doorheen getrokken en heeft er eene die den Koran a1s Gods woorderkennen,maar
nieuwe vermenging van volkeren veroorzaakt. vele van zjneuitspraken zinnebeeldiguitlegDientengevolge onderscheidt men thans nog gen,- en diederSoe: Moetlak (Volmaakte
Turksehe, Arabische en Lesghische Ilats,en Soe;),die noch den Koran,noch den Profeet
van deze heeftiederestam zjneeigenetaalen 'erkennen, alle geopenbaarde qodsdienst ver-

overlevering, welke laatste getlzigenis geeft werpen en hunnekennisuitslultend ontleenen
van de afkomst. Tot de Turksche Ilats be- aan heti
nwendiy lichtvan 'smenschengeest.

hoortdenietzeertalrjke,maarmagtigestam Sedert eenige tlentallen van Jaren is door
van de Kadsjaren,van den erfeljken adelin Mohammed z:li, een sejid uit Sjiraz,00k de
Perzië,welke doorhettegenwoordig en voor- secte der Babigesticht HjnoemdczichBab
gaand vorstenhuis heerschappj voertover de (P00rt),omdat men alleendoorhem t0tG0d
qeheele bevolking.De Kadsjaren zjn stede- k0n komen,en zjne volgelingen ontvingen
llngenthoofdzakeljk in Astrabâd en Teheran den naam van Babi.Zj worden in Perzië
gevestlgd.TotdenLesghischen stam (diender vervolgd en ter dood gebragt, m aar tellen
oude Perzen) behooren de Koerden in Kh0- niettemin nlillioenen zielen.Daar hunne leer
rassan enz. Daarenboven heeft men in de
steden vele Israëlieten, in het noordwesten
des lands vele Turken, in het zuidwesten
vele Arabiercn en in het noorden Toerkom enon.

vele uitwendige plegtigheden afschaften zich
in vele opzigten bûven die van Mohammed
verheft,gaatdeze secte volgens veleroordeel

eene belangrjke toekomsttegemoet.Voorts
heeftmen erPhristenen(Nestorianen),Israë-

De eigenljke Perzen zjn in hetalgemeen lieten enVuuraanbidders(Ghebers).- DePer-

hoog van gestalte en sterlt van ligchaam. zische taal (zie onder)behoortt0tden IndoHun hoot'd en gelaathebben een Caucasischen Germaanschen stam en is over het geheele
vorm ;hun netlsis sterk gebogen9hunneOogen Oosten verspreid,evenalshetFransch ûverhet
zjn groot en donker, hun mond isbevallig W esten.Van den voormaligen bloeivan kunst
besneden, hun aangezigt is blank, en hun enwetenschapinPerziëzjnnaauweltjkseenige
baard en hoofdhaar zjn digten zwart.Het sporen Overgebleven;hetmeerendeeldesvolks
haar wordt op de kruin en hetachterhoofd is er in de cluisternis der barbaarschheid geweggeschoren, maar hangt aan de zjden in dompeld.DePerzischeletterkunde (zie onder)
langelokken naarbeneden.Alen draagtereen van vroegeren tjd heeft echter een aanmervollen, langen baard. De m annen bedekken keljken omvang,en onder dePerzischedichhet hoot'
d m et eene kegelvormige muts van tersschit
terenF'
t
rdoesé,Sadi,AAJ:enDsjaml.
vilt ofschapenvel;deze heefteen ingestulpten Merkwaardig zjn er de geschiedverhalers,

t0p en isongeveer1/cNed.elhoog.Metbe- wierbedrjfhetis,gedichten,overleveringen
trekking tothun karaltter heeftm en de Per- enz. voor te dragen.Er zjn drukkerjen te
zen w eleens de Aziatische Franschen ge- Teheran en teTebriz,maarzjleverenenkel
noemd;zj zjn aangenaam in hunnemanieren, groven steendruk. Daarentegen w orden de
levendig, spraakzaam en ongem een beleet'd; Perzen met regt voor de voortrefeljkBte
zj letten sterk op de vormen,zjn vrienden schoonschrjvers van het Oosten gehouden.
van pracht en weelde en schjnen veelvat- Het schrjven gebcurt met een puntig riet
baarderte zjn vooreene hoogere beschaving (kalem) en zj leggen zich vooralt0e op het
dan deTurken.Intusschen zjn zjgeveinsd, versieren van handschriften.De wetenschap is
listig,trouweloos,pronkziek,gierig,diefàch- er e0n boom met 72 takken zaaar zeer ach-

tig en onverbeterljkeleugerlaars.Jegenshuns terljk van groei!zoodatzelt
'
sdegeleerdheid
geljken zjn zj vriendeljk,Jegens hunne van eenMoesltahldweinigtebeteekenenheeft.
meerderen slaafseh en Jegenshunne minderen Toch zjn ertalfjkescholen,waaronderw/s
trotsch en hardvochtig.Metbetrekking t0tde gegeven wordt in hetlezen en schrjven,in
godsdienst behooren zj bjna allen t0t de dePerzische,Arabiseheen Turkschetalen,in

Mohammedanen,en we1totdeSji
ïeten(700/0), de redeneerktmde,dedichtktlnst,dewiskunde,
weshalve zj gezworen vjanden zjn van de de geneeskunde, de kennis van den Koran

SoennitischeTurkenyArabieren enz.Zj doen en de lcer van wjsheid en deugd.Desterzich voor als jveraars voor eene stipte regt- renwigchelarj staat er in hoog aanzien. In
zinnigheid, maar verbergen onder dien dek- denJongsten tjd werdte Teheran eenepoly41*
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technische schoolmetEuropésche leeraren ge- zooals van zelf spreekt, van het vermogen
sticht. Van de kunsten heeft er alleen de des eirenurs.In de dorpen zjn zj zonder
bouwkuns
ti
es
en zekerentrapvanontwikkeling verdieplng,doorgaansvan gebakken steen of
bereikt.Zj

eenvoudig,maarsmaakvol,rjk van leem en steenen opretrokken en van

versiexd metstaladieten,spiegels.bloemstuk- slechts 2 vertrekken voorzlen. Bezoektmen
ken,nissen en koepels;doch zj openbaart de huizen in de steden, die naarde straatzich meer in het inwendige dan in het uit- zjde een blinden muurvertoonen,dan komt

wendigederwoningen.BjdePerzischeschil- men door een korten ganr in een binnenllof
derkunst mist men het perspediefen tevens (haiat),in hetmidden verslerd meteene fon-

de afwisseling van licht en schaduw. 00k de tein en eene waterkom. Rondom dezen binmuziek bevindter zich op een zeerlagen trap. nenhof verheft zich het huis; aan de achMet betrekking tot de rangen en standen terzjâe verrjst het voornaamste gedeelte,

vermelden wj het volgende:na den Koning
bekleedendeSjachZadehsofprinsen vanden
bloede den hoogsten rangyen daarop volgen
de Emir Zadehs of meer verwjderdebloedverwanten van het Koninkljk Huis. Alsdan
heeftmendeMolla'sofgeesteljken,endevoor-

terwjl zich bj den ingang de keuken en

dergeljke ruimten en aan de beide zjden
klelnere vertrekken bevinden. Het achterste
gedeelte is van eene verdieping en van een
plat dak voorzien.Het onderste gedeelte be-

vatde groote zaal (diwan ehaneh),dievan

naamsten van deze worden als heiligen ge- den binnenhof door een veelalzeer kostbaar
huldigd.Daarna komen deKhan'sofdeleden *raam (oeroesi) van gekleurd !l
as gescheiden
van den erfeljken adel, en dan de Beg's. 1S. De 3 andere wanden zpn van binnen
De voornaamste burgerstand wordt gevormd ongeveer ter hoogte van eene Ned.elmetgips

doordekooplieden(tadsjir),vanwelkevelen bekleed en metbloemen enloofwerk (blaauw
zeerrjkzjn,zoodatzelfsadelljken inafhan- met goud)beschilderd.Langsdewanden ligkeljkheid van hen levenj- en de geringste gen dikke vilttapjten (nemmoed), waarop
burgerstand door de handwerkslieden en de men zich kan nederzetten.Aandeachterzjde
landbouwers.Alle schriftgeleerden dragen den is de st
s
hnnrBteen. 0? de vexdiepinj vindt
naam van Mirza.De Derwisjen ofbedelmon- men slaapkamers,en ln den zomer dlent het
niken zou men er eene landplaag kunnen plattedak t0tslaapplaats.Dehuizenderrjken
noemen.- De toestand dervrouweninPerzië enaanzienljkenzjn zeergrootenin2 deelen
is l
:h
i
t
/ de verschillende standen zeerverschil- gesplitst,nameljkin denmerdana(hetverbljf
j
lend. In de lagereklassen zjn zj de mede- dermannen)en den zenana (hetverbljfder
helpsters van de mannen,weshalve zj 00k vrouwen). Dit laatste ligt achter heteerste
niet schromen,m et vreemden te spreken en en isdooreenwêlaangelegdentuin daarvangezich ongeslujerd tevertoonen.In dehoogere scheiden.De straten dersteden zjn er,z00standen daarentegen, waar veelwjverj a1s doorgaans in hetOosten,metvuilbedekt,
heerscht, komen zj niet zonder een digten nergens door eene bedrjvige bevolking verslujer in het openbaar en bljven in den levendigd en daarbj zo0 naauw jdateen bezenana (harem ofvrouwenbljf)van den om- laden lastdier er maar even doorheen trekken
gang met alle menschen, behalve den echt- kan.Naast de blindemuren van de woningen
genootj verstoken.Zj zorren voor dehuis- derrjken staan dehuttenen holenderarmen.
houding en voor de Opvoedlng der kinderen, Den naam van straten mag men eigenljk
Cn de meesten zjn ongemeen ervaren in de alleengevenaan debazars,nameljkinSjiraz,
kookkunst en in hetbakken van suikergoed. Teheran,Ispahan,Tebrizenz.Hetzjnmeestal
Zelfs de echtgenoot mag in den zenana niet iinke gebouwen van gebakken steen, waar
onaangem eld binnentredenyen ditisten eenen. de kooplieden en handwerkslieden hunne ma-

male ongeoorloofd, wanneer zjne vrouwen gazjnen en werkplaatsen hebben. Op elke
bezoek hebben. Voorts mogen de vrouwen plaats en in iedere straatvindtmen karavanhare ouders en hare vrouweljke bloedver- sera's. De meeste steden zjn omringd door
w anten bezoeken,zonder daarvan haren man aarden wallen mettorens en grachten.
te verwittigen. De vrouwen brengen 00k de
DePerzen zjn in den regelzeermatigen

huweljken t0t stand. Te voren mogten de vergenoegen zich hoofdzakeljk metplantaar-

beideaanstaanden elkandereerstopdentrouw- dig voedsel. Men bakt er platte brooden van
dag zien; doch thans wordt dat voorsehrift moorengierst of tarwe, - voorts eet men
veelalin hetgeheim overszhreden.Hetsluiten pillaw (rjst),gebraden vleesch,ejeren,melk,
vanhethuweljkgeschiedtdoorwederzjdsche boter, dikken room jerwten en tuinvruchten.
gevolmagtigden. De bruid wordt daarna des Het ontbjt bestaat er uitthee ofkoëjmet
nachts te paard,vergezeld door de vrienden brood;tusschen 11 en 12 uur neezatzaen een
van beide familiënj met muziek en fakkels stevi
gmaal,en nahetjebedbegeeftmenzich
naar het huis van den bruidegom gebragt. vervol
yens ter rust.Bp den maaltjd plaatst
Deze ontvangt haar aan de deur en brengt men zlch met gebogen knieën,op de hielen
haar in de voor haar bestemde vertrekken , gedoken,op een stuk vilt.Het tafellaken ligt
*
terwjlhetgezelschap terugkeert.Hetvermo- op hetvloerkleed en eene snede brood,vöor
gen dervrouw bljfthaareigendom 5doch als elk der dischgenooten geplaatst, dient t0t

zj scheiding erlangt- en deze isin Perzië bord.Despjzen worden op koperen schotels
nietmoejeljk - moetzjhetinhandenlaten en sorbet (vruchtengeleimet water)in porseleinen koppen opgedragen,en m en gebruikt
van haren zaan.
De inrigting der woningen hangt er
daarbj gesneden houten lepels.Men tastt0e
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met de vingers, en eet en drinktnaar wel- het vervoer langs zeer slechte wegen. De
gevallen,zonderdaarbjeen woordtespreken. handel is er meestin handen van Armeniërs

tverdraj!
Na den maaltjd worden de waterpjpen ge- en oorspronkeljkePerzen.SedertheF
bragt, en het gesprek neemt een aanvang. bjdenVredevanToerkmantslai(22 ebruarg
Bj eenbezoek worden debeleefdheidsvormen 1828) tusschen Rusland en Perzië gesloten,
naauwkeurig in acht genomen. De gewone zjn o0k tusschen ditRjk en andereEuropé-

Troet bestaatdaarin,dat men de regter hand sche Mogendheden handelsverdragen t0tstand

op het linker gedeelte van de borst legt en gekomen, waarna de uitvoer van Perzische
het hoofd buigt.
voortbrengselen naar0ns werelddeelaanmer-

Volgens de gewone tjdrekening begintde keljk is toegenomen.Die uitvoer had eerst

dag met den ondergang der zon.A1sMoham- plaatsoverAstrakanenTiqis,maargeschiedde
medanen rekenen de Perzen bj maanjaren; sedert de uitbreiding der stoombootvaart op
maar a1s een overbljfselvan vroegeren tjd, de Zwarte Zee door middelvan groote karatoen men erhetzonnelaarhad,wordtdetjd vanen, die zich van Tebriz over Erzeroem
der voorlaarsnachtevening alseene soortvan naar Trebizonde begaven, hetwelk als de
nieuwlaarsdag (naoeroez) gedurende eenige stapelplaats der Perzische waren k0n worden
dagenfeesteljk geviçrd.Eenalgemeene boete- beschouwd.Thansechter,nadat Rqsland een
en bededag isdeherinneringsdagaandendood spoorweg heeft aangelegd van Poti aan de
van den im an Kassan, den kleinzoon van ZwarteZeenaarTi:is,welkeljnt0tTebriz
M ohammed.Andere rouwfeesten zjn hetM0- za1 worden verlengd,is Trebizonde als staharrem (de eerste 10dagen dereerstemaand) pelplaatsdoor Potivervangen.D ew aardevan
tergedachtenisvan hetverm oordenvan H assan den Jaarljkschen invoerwordtgeschatop 18

en Rbsein (zonen van AlL) en de 19dedag t0t 211/c millioen gulden,- en de waarde

Ramadan,tergedachtenisvan hetvermoorden
van Alizelven.
Tot de bronnen van bestaan behoort er ill
de eerste plaats de landbouw , hoewel n0g
vele mild besproeide gronden aan rivieren,

beken enkanalen(kenat)braakliggenwegens
gebrek aan handen.Hetongerjmdebevelder
regéring)omstreeks hetJaar 1860 gegeven,
om alden bouwgrond met slaapbollen te bezaajen Nvas oorzaak van een vreeseljken
hongersnood in 1871 en 1872 Yvaardoorsaeer
d
an 11/:millioen menschenwerdenweggerukt.
Du rdoor verkrjgt men in Perzië Jaarljks
140000 Ned.pond opium , en dit levertaan

van den uitvoeris in goede Jaren n0g iets
hooger.De voornaamsteaitvoer-artikelenzjn:
ruwe zjde,afval van zjde,tabakjopium,
tapjten,sjaals,huiden,gedroogde vruchten,
katoen, kaviaar en vischljm, - en t0tde
invoer-artikelen behooxen vooralkatoenen geweven stoFen?glas,porselein,laken,suiker,

papier,thee,jzeren koqer.Debelangrjkste

koopstadinPerziëisTebrlz(met150000inwoners),aandenkaravanenweg naarTrebizonde
en Tiiisen tevensvan de zjdevan deCaspische Zee gemakkeljk te bereiken.Resjt,
Ispahan,Sjiraz,Jezd, Kirman en Mesjhed
zjn handelsplaatsen van den tweeden rang,

den Sjach, aan de ambtenaren en aan de en Teheranj de hoofdstad des lands, heeft

kooplieden groote winsten.VolgensR öntzsehe voor den handel eene ondergeschikte beteeheeft men in Perzië 10% bouwland, 100/0 kenis. De Perzische koopman onderscheidt

wei-en hooiland,50/0boseh en 750/0woeste zich doorjveren Oudernemingsgeesten vergronden.Een welvarenden boerenstand zoekt toeft vaak ter zake van zjn bedrjfjaren
men er te vergeefs;alleen de eenvoudigheid lang in vreemde landen.Een bankroetbehoort

derlevenswjsen degoedkoopheidderlevensmiddelen stellen den landman in staat om in
zjn onderboud tevoorzien.Uithetgebergte
verkrjgtmen op de eenvoudigstewjzeeenig
jzer,l00d en koper.T0tdemeestgezochte
voortbrengselen dernjverheid behoorenerkoperen gereedschappen uit Kasan,gouddraad-

werk uitSendslan en gedamasceerde wapens
uit Khorassant Sliraz en Ispahan,alsmede

geciseleerde bronzen vazen en bekers, porse-

lein enhoutsnjwerk,- voortsprachtigeslaals
van hetfjnstegeitenhaar,Perzischetaptjten,
vilt) zjden stofen,glasen leder.Dehandel
is er,in w eerwilvan de ongemeene geschikt-

heid derPerzen voorditbedrjf,betrekkeljk
van weinig belang.De oorzaken hiervan zjn

gelegen in de gebrekkigheid van hetbinnenlandsch bestuur, in het gemis van veiligheid
van personen en goederen,in hetontbreken
van kapitaalen arbeidskracht,in de afwezigheid van bevaarbare rivieren en goede zeehavens, in de geringe aanmoediging der

ertotdezeldzaamheden.Deregéringvordert
vandeuit-en ingevoerdewaren 50/0lnnatura,
maar wil hiervoor 00k wel geld aannemen.
Rusland, Frankrjk, Engeland, Oostenrjk,
Turkje en de Nederlanden zjn erdoorgezanten of consulsvertegenwoordigd.Van belang zjn ervoorhetverkeeronderscheidene
door Engelschen aangelegde telegraphische
verbindingen,welkein Junj 1876reedseene
lergte hadden van bjna4000Ned.mj1met
46 bureaux;dehoofdljnen loopen van Tiois
naar lspahan, Sjiraz en de Perzische Golf,
en verder naar lndië.O0k is men vöôr korten tjd begonnen,om eronderdeleidingvan
een Oost
enrjksch ambtenaar het postwezen
in orde tebrengen.Devoornaamstemunti
s
er de toman,dle eene waarde heeftvan na-

genoeg 5 gulden.D e afstanden worden erbe-

xekendnaarpfersech'',iedervan6,7Ned.mjl.
Deregéring van Perzië berustin dehanden

Van den Sjach illSjach (Koning der Koningen), een despoot met onbegrensde magt.
ligd
njverheid,in deverkeerdebesteding derin- Zjne banierisde z0n en hj wordtgehulkomsten van den Staat,in de hooge binnen- a1s de verhevene,groote monarch, de onbe-

landsche regten,en in demoejeljkheid van perkte beheerscher en Keizer van alle Staten
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van Perzië.Te voren werd hj terzjdege- Jonsjiedervan800of1000man,meerendeels
stu n door den Sadrazam , met het bestuur n0g gewapend met de oude percussie-geweder Buitenlandsche Zaken,en d00r den Emir rrn, terwjlin den laatsten tj; 00k chasseed Daoeleh,methetbeheer dergeldmiddelen pot- en tabatière-geweren zjn aangekocht.
belast. Sedert den 3osten Augustus 1858 is Er bestaat eene onregel
matige ruiterj van
echterdoorden tegenwoordigen Sjach debe- 50-of60000 man metultmuntendepu rden,trekking van eerstgenoemde afgeschaften een en t0t de artillerie behooren slechts 1400
staatsministérie van 6 leden voorde gewone man.Volgens de grondwet van 1875 duurt
departementen ingesteld. Daarenboven heeft de diensttjd 12jaar;00k heeftmenerloting
men ereen ministervoorOpenbaarOnderwjs, en plaatsvervanging.DePerzischevlag iseen
voor Kunsten Handel.Destaatsraad,waartoe driehoekig stuk zjde,waarop een leeuw is
de Prinsen en de ministers behoorden,is in geschi
lderd en daarboven eenezon.Hetrjk
1875 nagenoeg geheelafgeschaft.ln e1k aan- ls verdeeld in 20 provindën en ieder van

zienljk gewestheeft men een Hakim (g0uverneur), doorgaans t0t de leden van het
vorsteljk Huis behoorend.In groote steden
heeft men een kelanter (commissaris van polide) en een darogha (marktmeester),en in
elkestadswjkeniniederdorp eenkedsjoeda.
Die ambtenaren zorgen evenwel zeer weinig
voor het algemeen welzjn,maar beoogen

alleen eigenvoordeel,en daarzjveelmoeten
opbrengen,zoeken zj zulksdoorafpersingen
dubbelaan te vullen.DeSlach heeftvoorts
een aanzienljken Hofstoet,die niets te naa-

deze weder in arrondissementen.Geljk wj

reedsvermeld hebben,isTeherandehoofdstad.
De Perzen behooren t0tden stam derAriërs
of der Indogermanen en bewoonden van ouds
het zuidwesteljke gedeelte vanhethoogland

van Iran,hetfraajeen vruchtbarelandschap
Persis.Zjleiddenalslandbouwersen herders,
iagersen krjgslieden een eenvoudig leven en
waren verdeeld in 10 stammen, van welke
die der Pasargaden de voornaamste was.Zj
huldigden,geljk de overigeAriërs,Altoera-txz#l (Ormoezd)alsde hoogstegodheid,als

ken heeft met het bestuur des lands,maar den g0d des lichts en als den tegenstander
toch grooten invloed oefent op den Vorst.De van An-framai
nyoes (Ahriman),den g0d der

regtspleging beruster.zooalsbjalleMoham- duisternls.Zjaanbadendezononderdennaam

medanen, op den Koran.Aan haarhoofd be- van Mitl
tra,en het vuur waB hun heilig.In

vindtzich in elk gewesteenSjeich 0ellslam de 9de eeuw vôör Chr.werden zj doorde
alshakim isjeraofregterdergeschrevenewet, Assyriërsaangevallen en door Salmanassar 11
waarnaasthetgewoonteregtwordtgesteld,het- t0t hetbetalen van schatting gedwongen.Zj
welk veelal t0t zeer willekeurige vonnissen
aanleiding geeft.De meeste hakim'
s beslissen
over dood en leven; andere kunnen alleen
met stokslagen, verminking of gevangenis

bleven aan de Assyriërs onderw orpen t0taan

den va1van hetAssyrischertjk.Hetverhaal
van Her6dotus omtrent de verlossing der Meden en de onderwerping derPerzen door den

straFen.De Sjeich 0elIslam heefteenaantal Medischen koning Phraorten (660) is eene

Medisch-perzische sage, welke wjst op een
zich. Omkooperj behoort er t0t de gewoon- gezamenljken opstand derMeden en Perzen
ten.- Deinkomsten van den Slach vloejen onder Pkraorten tegen de Assyriërs,- een
voort uit de grondbelasting (malidiwan)en opstand, die in 633 werd gedempt.Van 606
Kadi's als alleen regtsprekende regters onder

uit de in- cn uitvoerregten.De eerste wor- tot 558 vormden de Perzen onder de heer-

den gedeelteljk in geld,gedeelteltjk in voort- schappj van onderkoningen uit het
hgeslacht
brengselen betaald, en de kedsloeda moet der Aeltqemeniden een gedeelte van etM edlzorgen voor de inning.Van het grondbezit sche rjk,totdat Cyrnskoning Aslyages van
n troon wierp en hetgezag uit de handen
wordt in naam l/sde,doch in werkeljkheid de
1/svan deopbrengstgeheven,maarwiekroon- der M eden in dat der Perzen overbragt.Dit
dom ein bebouw t, kan met de helftvan dat

oud-perzische rjk bestond van 558 tot330.
Nadat Cyrus het geheele hoogland van Iran
onderworpen had, trok hj te velde tegen
Croesus, koning van Lydië1 dien hjnaeen
beslissenden slag aan deHalys(548)in zjne
ztjneigendom.Daarenboven heeftmenereene hoofdstad Sardes krjgsgevangen maakte.
buitengewone belasting (sadir awariz)j die Daarop veroverde Hârpagus in 547 de Griekt0tuitrusting van een leger oft0tandere za- sche steden aan de kllstjzoodatgeheelKleinken moetdienen en aan de ambtenaren gele- Azië in Perzië werd ingeljfd.In 538 vergenheid geeftt0tnieuwe afpersingen.De ge- overde Cyrus Babylon en strektezjn gebied
wone inkomsten derschatkistwordengeraamd uit t0t over de Eufraaten de Tigris en over
op 4 of5 millioen tomans,en deuitgaven op geheelSyrië.Nadathj in 529 in den strjd
bedrag volstaan.W iegrond in eigendom heeft,
moet niet alleen voor het bebouwdej maar
0ok voor het braak liggende gedeelte belasting betalen, en wie dit verzuimt, verliest

4
1/xmillioen.Men heefteryeenestaatsschuld, tegen de Derbikkers gesneuveld was,werd
maarweleen staatsschat,dIeaan goud,kost- hj opgevol
gd door zjn zoon Cambyes, die
baarheden en edelgesteenten eenewaardeheeft in 525 na eene zegepraal bj Peluslum het
van9millioentomans;dezeschatwordtJaar- geheele Egyptische rjk veroverde.Toen hj
ljks met het overschot der staatsinkom sten ln 522 uit Egypte naar Perzië terugkeerde,
vermeerderd.- Hetlegerisyedeelteltjltdoor ontving hj tjdingvan een opstand,dooreen
Europésche oëcierengeorqanlseerden bestaat Medischen magib'r, Goemata genaamd, veruit voetvolk (serbaz),rulterj (savareh) en oorzaakt, die zich voor Berdya (Smerdis),
artillerie (toptsli).Hetvbetvolk telt70 batal- den broeder van Cambysen,uitgaf.Laatstge-

PERZIZ.

647

noemde,overtuig; van het bedrog,daar hj van Klein-Azië losrukten van de Perzische
zjn broeder heimeljk had doen ombrengen, heerschappj.Van dien tjd afverminderde de
deelde zulks mede aan de Perzischegrooten luisterdesRjks;deKoningengavenzichover
en stierfkortdaarna.Goetama echter,doorde
Meden ondersteund,wistzich 7maandeninhet
bezitvan den troon te handhaven,maar werd
toen door den Achaemenide Darl'
as vermoord.
Laatstgenoemde beklom nu in 521 den troon,

aan weeldeenverwjfdheid,enhetvolkvolyde
hun voorbeeld, zoodat de landvoogden zlch
meer en meer zelfstandig gevoelden.Xerœen

werd in 465vermoord en opgevolgddoorzjn

tweeden zoon Artaœerœes1 Z0s#iaJlld.Deze
maar had metgroote moejeljkheden te wor- dempte een opstand in Bactrië,bragtin462stelen,daar bjna alle gewesten gebruik had- 456 Egypte weder t0tonderwerpingenmaakte
den gemaakt van den va1van Goetama,om door onderhandel
ingen een einde aan het0yzich aandePerzischeheerschappj teOnttrek- roer van den landvoogd Megabyzw.gin Syrië.
ken.'Het gelukte hem echterdoorgeestkracht Hj overleed in 425 en werd vervangen door
en beleid, elken opstand te dempen, ook zjn éénigen wettigen zoon XerœesII.Deze
Babylon na eene langdurigebelegering in 518 evenwel werd reeds na 45 dagen vermoord
wederteveroveren,en aan hetherstelderjk, door So-qdian%s, een onw ettigen zoon van
dat geheel Klein-Azië en Egypte omvatte, Aetaœerœes.D e moordenaarbeklom dentroon,
eene nieuwe organisatie te geven.De Perzen maarwerdin 423door Oel
tus?desgeljkseen
waren nu het heerschende volk?en aan den onwettigen telg van den Konlnkljken stam ,
Perzischen adelwerden deaanzlenljkste be- uit den weg geruimd. OcAl: aanvaardde als
trekkingen opgedragen. Die mannen waren koning den naam van Darlws11 Fbflvd.Hj

vrjgesteldvan belastingenenvormdendekern had bj herhaling metoyroerige bewegingen
van het leger, weshalve zj eenegestrenge, teworstelen en Overleedln 404.Hjwerd 0pmilitaire opvoeding ontvingen.Het rjk was gevolgd doorzjn oudsten zoon Artaœerœes11

in 20 satrapieën of stadhouderschappen verdeeld,die behalve eene bepaalde schatting en
een contingent voor het leger 00k n0g voortbrengselen in natura voor het H0f en voor

M nemon.Deze versloeg met 100000 soldatenj
onder welke zich 10000 Grieken bevonden

zjn broeder Cyru deJ'
plgerebjCqnaxa (401)
en verwierfbj den VredevanAntJ'lcïtk.
:(387)
de krjgslieden moesten leveren,vooralwan- niet alleen de heerschappj over deGrieken

neer laatstgenoemden door zulke gemeenten in Klein-Azië,ma>r 00k een grooten invloed
heentrokken.De satrapen oflandvoogden wa- op Griekenland zelf,daarde GriekscheStaten
ren verpligt t0t eene onvoorwaardeljke ge- onderling verdeeld waren en zjnetusschenhoorzaamheid aan den Koning; zj werden komstinriepen.Op diewjzewerdhetbestaan
onophoudeljk door bezoldigdespionnen gade van het Perzische rjk eenigen tjd gerekt;
geslagen, doch bj het besturen van hunne m aar de onderworpene vorsten en volkeren

gewesten handelden zj naarwillekeur.Intusschen lieten de Perzen de door hen onderworpene volkeren volkomen vrj ten opzigte
van taal,godsdiensten zeden. De residentie
desKonings,Susa,waarhjeenekostbarehofhouding hield van 15000 personen,was door
kunstwegen verbonden met de verwjderde
oorden desrjks.D00reen vruchtelopzen togt
tegen de Scythen (513) werd Dar1
'
ldin een
oorlog met de Grieken gewikkeld.W élveroverde hj Thraciëen demptehj denopstand
der Ioniërs in Klein-Aziëjmaar de grootsche
onderneming van zjn schoonzoon Mardoniu
leed in 493 scbipbreuk bj den berg Athos,
en zjne veldheeren Datis en Artaphernes
moesten in 490 bj Marathon het onderspit
dçlven voor de Atheners.Daarop maakteDar'
zl.s gedurende 3 jaren toeberei
dselen t0teen
veldtogt,zonderzjn doeltebereiken.Egypte
werd afvallig,en hj moestalzjne krachten
aanwenden, om zich van datland wederom
meester temaken.De dood overrompelde hem

verlangden naar onafhankeljkheid, en een
grooteopstand?diezichoverSlrië,Phoenidë,
Phrygië,Cariè,Cappadocië,Cllicië,Pamphy1ië en Lyciëuitstrekte,werd ternaauwernood
gedempt.Artaœerœes overleed in 359,waarna
OcAl,
: als Artaœerœes III OcAl& den troon

beklom.D00rgeld en verraadbehaaldehjde
overwinning op de opstandelingen in PhoeniciëenopCyprus,enbragtdaaroyqlunderingen
verwoestinq in Egypte, dathp ln eene Perzische provlncie herschiep (349).In 338 werd
hj doorzjn gunsteling,den eunuch Bagoas,
door vergif om het leven gebragt,en zjn
Jongste zoon An es ontvingnahetvermoorden
Van zi
jyjebxoedersdekroon.Toendezeethter
zelfstandig wilde optreden,werd 0ok hjdoor
Bagoas gedood, en een verrq blnedverwant
van het Vorsteljk Huis,Darfld Codomannus
N T, beklom in 336 den troon.Deze onderscheidde zich door zachtmoedigheid,manne-

ljkeschoonheid en dapperheid,maarhj k0n
den valdesrjksnietverhoeden.Nadatzjne

in 485,en zjn zoon Xerzeswerd erfgenaam satrapen in 334aandeGranicosdoorAleœander
van zjnewraakzuchtige plannen tegen Grie- de Gzppfe waren overwonnen,bezweek hj
kenland. In 480 trok de nietlwe Koning met zelfmet zjn magtig legervûorden kleinen
een talrjk legerderwaarts,doch in den slag Macedonischen krjgerdrom bjIssusenin331
bj Sâlamiszegepraaldewederom devrjheids- bj Arbélaen werdin 330opzjnevlugtdoor
min der Grieken, en Xerœes trok met het den landvoogd Bessus vermoord. Hiermede

rampzalig oversehotvan zjn legertertlg,om

zich aan de weelde van het serailte versla-

nam hetoudePerzischertjk een einde.
Alezanderde Gropf:verklaarde,dathjalle

ven, terwjl de Grieken langzamerhand de volksgebruiken z0u eerbiedigen en devoorregkusten van Thracië, de eilanden tusscben tenvandenPerzischenadelhandhaven,terwjl
Griekenland en Klein-Azië en de westkust hj de Perzen en Grieken t0t één volk zocht
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zamen te smelten.Hj werd doordePerzen
a1sKoningerkend,tradin hethuweljk met
Statira,eene dochter van Darlus,en noemde
zich Koning van Azië.W egenszjn vroegen
dood (323) bleefzjn plan onvoltooid,en er
ontstond onder zjne veldheeren een heftige
strjd om zjnenalatenschap.Eindeljkstichtte
8ele%e%nNiccforin 312hetrjk derSelewâden,
dat,metuitzondering van Egypte en aanvankeljk 00k van Klein-Azië, nagenoeg al de
bestanddeelen bevatte van hetoudePerzische
rjk en in 72 landvoogdjen was gesplitst.
Omstreeks hetJaar 250 echter zochten vele
landvoogdenzich onafhankeljk temaken,en
op deze wjzeontstonden Bactriëen Parthië
als afzonderljke rjken. Seleueus OJ!!1ïcl.
:

menië aan deRomeinenafstaan.Opzjn zoon
Varanes III (283-284) volgde diens zoon
N-sen (284-300),die na een langen strjd
alle aanspraak op die beide landen moest
laten varen en daarenboven een aanzienljk
gebied op den linkeroever van de Tigrisver100r.Op hem volgdezjn zoon Hormodas11
(300- 309),en op dezen dienszoon && @r11
de Grppfe (309-380).Deze ontrukteaan de
Romeinen onderscheidene gewesten in Mes0potamië en versloeg hen in 348 bj Singara,
terwjlhjbloedigevervolgingeninsteldetegen
de Christenen. In 358 eischte hj van de
Romeinen den afstand van geheelMesopotamië
enArmenië,endaardoorontbranddeeennieuwe

00r10g.Hj deed een invalin Mesopotamië,

moest die landen aan hun 10toverlaten,daar maarmoestterugtrekken,toenkeizerJilianns
hj zich metalzjnekrachten diendetever- in 363Perziëzelfaantastte.ReedswasMadain,

zetten tegen hetoproer,veroorzaaktdoorzjn de residentie van Sapor, in de majt der
broederAntloel
tnsS'
ïdrlz.In224- 181werden Romeinen, toen gebrek aan levensmlddelen
Bactrië en Parthië weder t0t onderwerping dezet0tdenaftogtnoodzaakte?waarbjJnlonnn
gebragtdoor Antlonhns de Groote.Deze deed overl
eed.Zjn opvolyer Jov%anus moest den
zelfs een inval in het noorden van Indië, vrjen aftogtuitPerzlë koopen vooreen smamaar de volkeren van Iran verlieten hem na deljken vrede,waarbj de door DLoeletianun
zjn rampspoedigen 00r10gtegenRome(192- veroverde landen en een gedeelte van Meso190), en een togtvan AntfpcAl: D l
pkanen potamië t0tPerzië terugkeerden. Sapor toog
naarIran in 105 droeg geenerleivrucht.Medië nu te velde tegen Armenië, dat desgeljks
en Perzië werden nu opgenomen in hetgroote in het rjk der Sassaniden werd ingeljfd,
rjk derParthen.Intusschen wilden deeigen- maarweldrazjneonafhankeljkheidherkreeg.
ljke Perzen deParthen nietalshunsgeljken Dapor 11 stierfin 380,en zjn broederArtaç 11 (380- 383) beklom den troon.De
erkennen,en in 226na Chr.stiehtteArdes
jir awaz.
(Alexander 1),nadat hj de Parthen in 5 0PV0lger: Van dezen Waren de Z00n Van
veldslagen overwonnen had,hetnieuw-perzi- Sapor JJ, nameljk Sapor III (383-388),
scherjk derRassaniden.GemeldeArtaœerœesI Varanes IV (383-399)en lsdegerd I(399noemde zich Koning der Koningen en wilde 419).LaatstgenoemdeslooteenHonderdjarigen
hetaloude rjk herstellen.De godsdienstvan Vrede met de Romeinen.Na zjn dood aanZoroaster werd wederingevoerd,en dezever- vaardde zjn zoon Varanes F (420-439)de
sterkte het koninkljk gezag. Ecbatana was heerschappj.onderdezen werden deChristenen
zjn zomerverbljf, - Madain aan de Tigris geweldig vervolgd, tot in Armenië toe.Op
zjne residentie in den winter.O0k wildehj hem volgde in 439 Indegerd JT,en op dezen
aan het rjk de voormalige uitgebreidheid zjn zoon Rormodas II1 (457), die echter
geven.In 230 w aagdeA rtaœerœeseen invalin kort daarna door zjn broederY roex,bjgeRomeinsch Mesopotamië en 400 aanzienljke staan door de Hunnen,van den troon w erd
Perzen deden als gezanten te Rome in naam gestooten. Firoez keerde daarna de wapens
des K onings diensaanspraak gelden op alle tegen zjne bondgenootenj maar verloor in
landen, die te voren t0t Perzië hadden be- 488 den veldslag en het leven.D e aanzienhoord.A leœander K rerl.
vbragtdaarop3groote ljkendesRjksbenoemdenzjnbroederBalas
j
legers in gereedheid, die op verschillende t0t koning, en deze sloot m et de Hunnen
plaatsen in Perzië zouden vallen.H et noor- een schandeljkenvrede,waarbjPerziëschatderleger drong door in Medië en het zuider- pligtig werd, doch Eobad, een zoon van
leger bedreigde het eigenljke Perzië,maar Floez wierp hem in 491 van den troon.De
doordien de Keizer aarzelde m et hetcentrale langdurige regéring van Kobad,door binnenleger een aanval te wagen,mislukte de ge- landsche woelingen verontrust, eindigde in

heele onderneming (233).Artaœerœesoverleed
in 240 en werd opgevolgd door zjn zoon
Sapor I (Q41- 271). Nadat deze Armenië
weder onderworpen had, trok hj te velde
tegen de Romeinen,versloegkeizerTalerianu
bj Edessa (260),drong door in Syrië,ver-

531,nadathj zjn derden zoûn Cltosroe1tot
zjn opvolger had benoemd.Deze,met den
bjnaam Noefjérwan (deRegtvurdige)vereerd,
was een vrlend der wjsbegeerte van Plato
en Aristôteles; hj deed debelangrjkstegeschriften der Grieksche wjsgeeren in de taal

zjne veroveringen.Onder zjne heerschappj
trad M anL als leeraar op, en zjn opvolger
Hormisdas (Q71-272) begunstigde deMAnichaeërs,maar Yaranes I (272- 275) verdreef

staatsbestuur talrjkemlsbruiken uitden weg.
Sedert540voerdehjmethetOost-Romeinsche
Rjk herhaalde oorlogen. waarbj hj Syrië
plunderde en zjn gebied van de Indus t0t

overde Antiochië en rukte voorwaarts naar des lands overzetten, stichtte scholen, beCappadocië,maar de toenemende magt van vorderde den landbouw en de vûlkswelvaart,
Odenathxs van Palm yra ontnam hem w eldra verbeterde de regtspleqing en ruimde in het

hen uitzjnrjk.Zjnzoonen opvolqerVara- aan de Middellandsche Zee,van de Jaxartes
z2e# 11 (275-283)moestMesopotamlëen Ar- t0t aan de grenzen van Egypte uitbreiM e.
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In 570 rukte hj zelfvoorwaartst0t in GelukkigArabiz.Onderde wreededwingelandj
vanz'
dnzoonHormLsdasJF(579-591)gingen
echterdevruchten van zjn wjsbestuurverlnren - vooral00k in rampspoedige oorlogen
tegen de Romeinen en de Turken. In 591

649

hetleven.Zjn zoon Firoeznam dewjk naar

het H0f in China en droeg er n0g in 661
den titel van Koning van Perzië. Z00 be-

zweek het rjk der Sassaniden,terwjl de

leervan Zoroaster door den Islam vervangen
werd.
Perzië was in verval. Het bestuur der
werd hj door een prins der nassanidenten

val gebragt en opgevolgd dpor zjn zoon Khalifen begunstigde de pogingen der stadChosroe11 (591-628).Deze,doorden oproe- houders om t0t zelfstandigheld te komen;
rigen veldheer Varanes verdreven,werd kort doch hier en daar leidde de herinnering van
daarnadoorden Oost-RomeinschenkeizerM aw voormalige grootheid t0tvolksbewegingen.In

Hfil.
çwedernaarzjnehoofdstad gebragt.Hj Nisjapoermaakten in 819- 862 de Tah/iden
regeerde in den beginne vreedzaam en toonde
zich niet afkeerig van hetChristendom.Eerst

zich meester van het gezag, maar werden

dool
'de Safariden (873-900)verdreven.Nog

na den val van Manritilts (603) verklaarde langer(874- 999)duurdeteBokharain Kh0hj den 00rl0g aan den Oost-Romeinschen rassan de invloed der Samaniden. Aan de
usurpatorPhonasjveroverdePerzisch Armenië, heersehappjdezerkleinevorstenmaakteeehter
maakte zich meestervan Edessa en Antigchiè'
en verwoestte Jerusalem (614).Twee Jaar
later drong een Perzisch leger in Egypte 0n
overweldigde Antiochfëterwjleen anderdoor
Klein-Azie voorwaarts rukte naar Chalcedon
en Constantinopel bedreigde. Overal werden

in 1037deTurkschedynastie der Seldfoeken

een einde, die voorts hunne vorsten hadden
te Hamadan en te Kerma. Maar 0ok deze
bezweken voor de magt der Mongolen. In
1223 deed Dql'
engiskhan een invalin Perzië;

zjn vierde zoon, Hbelayoe: stichtte er de
deChristenenop eene bloedigewjzevervolgd Turksch-'rartaarsche dynastle der Il-khan
en welvarende landen aan plundering prjs (1259- 1346) en regeerde eenigen tjd over

gegeven, om de nieuwe hoofdstad Artemita alle landen tusschen de Oxus, de Tigris en
met den roof te versieren.Daartegen echter de Indus.Aan de pogingen om eene nieuwe
kwam in 622 de Oost-Romeinsche keizer Perzi
sche dynastie tebestendiqen,maakte in
Heraeliu inverzet,bevrjddeKlein-Aziëdoor 1380 Timoer (Tamerlan)een elnde.Dezetrok
eene stoute landing in Cilicië en door een metzjn leger in Perzië en herschiep in 1387
inval in Cappadocie en versloeg in 625 een Ispahan in een vreeseljk bloedblad,waarbj
Perzisch leger op de grenzen van Iran.Aan- 70000 menschenhoofden t0t eene pyramide
stonds zond Chosroe, ondersteund door de werden opgestapeld.Perzië werd nu een deel
Boelgaren en Avaren, in 6Q6 een Perzisch van zjn grootAziatisch rjk,en degrondslag

legernaar Constantinopel.Toch week Hera- werd ergelegdt0tdeheerschappjderM0g0lcllffd niet uit Perzië;hj verwierfden llden Sultans(1393- 1505).Te midden van deverDecember 627 tegen Chosroe eene groote

deeldheidderlaatsteSultanskwam dePerzische

zegepraal bj de bouwvallen van Ninivé en dynastie der SJ# weder aan het bewind
9-1797).
ruktenumetplundering enmoordvoorwaarts (14l9smaë
l al (*J ben S/li
in het binnenland.Hj stond op het pt
mt,
cA Haidar,een na-

om Ctesiphon aan te tasten,toen Slèoes,de komeling van S@F ed Jkl, een wjsgeer,uit
oudste zoon van Chosroe, de vaan van den Aserbeids
jan door Dfel
ta,
n,
%WcA,vorst der

opstand verhiefen nietalleen steun vond bj Toerkomenen, verdreven, plaatste zich te
de aanzienljken des lands,maar 0ok bj het Slirwan aan het hoofd der Perzen en verhief
leger, dat tegen S eraellus optrok. Choseoe den naam van Sjiïet, te voren dien van
w erd op de vlugt gevangen genom en en ge- een ketter,toteen eernaam en de Sliïetische
dood (628). k
h'
iroes sloot ntl vrede met de godsdienst t0t die van den Staat,terwjlhj
Oost-Romeinen, waarbj de gevangenen uit- te velde trok tegen de Soennietische Toerkogewisselden deveroverdelandenteruggeqeven m enen. In 1502 was htj beheerscher van
werden.Ook van Armenië moestdePerzlsche Perzië.Hj voerde o0rlog m etdeToerkom enen
Koning afstand doen.Deze werdvoorts0y- enmethetTurkscheKeizerrjkjenditlaatste
gevolgd doorztjn zevenjarigen zoon Ardeqhr veroverde onder zjne zwakkeoqvolgers0n(Artaxerxes III),die na verloop van 5 maan- derscheidene gewesten van Perzlë (Tebriz,
den vermoord werd, en nu volgden erJaren Bagdad).In 1512 werd in Khorassan Abba
van regéringloosheid en burgeroorlog,die de t0t beheerscheruitgeroepen,die den bjnaam
laatste krachten der Perzen verteerden,ter- van de Geppf: verwierfen na langdurige00rwjlzj aangevallen werdendoordeArabieren. logen met Bokhara,China en de Turken en
Deze ontrukten in 632 aan de Perzen het zelfsmetde Portugézen om heteilandormoes
gebied van de Eufraat.Argemidoekt,dekloek- in de Perzische Golfzjn rjk aanmerkeljk
moedige dochter van Chosroe,beperkteeenigen uitbreidde.Op hettjdperk van zjn bestuur
tjd de verovering derArabieren,maarnadat volgde eene eeuw van zwakheid. In 1722
zj door Roestoem vermoord was, plaatste beklom een Afghaan, Mahmoed, den troon;
men den zwakken Isdeyerd JJT, den klein- hj slooteen verdrag metRuslandenTqrkje
zoon van Cltosroe,op den troon.Deze vlugtte en moest aan eerstgenoemd rjk in 1723 de

na de nederlaag van zjn leger bj Kadesia
en n: de verovering Van zjne residentie
Madain,naarMedië en kwam n! een vruchteloozen strjd in 650 door slulpmoord om

westeljke en zuideljke oeversvan deCaspischeZeeafstaan.Afschuweljkewreedheden
gaven in 1725 aanleiding t0t hetombrengen
van Maltmoed.Rusland en Turkje wilden nl1
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hetPerzisch gebied verdeelen)doch ditweld
verjdel; d00r den Tartaar Nadir fpdli.Deze
verhief den Saq umap t
0tdYa
h17,36
ma
ar
zelf en wer
lnc
a1
s
regeerde eigenljk T

dempte een opstand in Khorassan,w% r de

gouverneureenzelfstandigrjk wildestichten.
ln 1852wildehj 00k Herataan Perzië toevoegen, maar op aandringen van Engelan;
Fadir z
%eA tot koning uitgeroepen,waarna liethj ditvoornemen varen.In 1854veroorhj zjnnaam geduchtmaaktebjallenaburige zaakte de benoeming van een verbannen PerB
volken. Reeds a1s regent in 1735 noodzaal
tte tOtvertegenwnordiger der Engelsche handelshj de Russen, deCaucasiBchekuBtgewesten aangelegenheden ernstige verwikkelingen te
t0t aan Bakoe en Derbent terug te geven. Sjiraz.Erwerden troepen naarHeratgezonHj overwon de Toerkomenen, Oesbeken den,die deze stad den 26sten Octoberin bezit
Georgiërs en Afghanen en trok in 1738-- namen.Engeland verklaardedaaropaanPerzië
1739 naar Delhi,waar hj den Groot-Mogol den oorlog,bezette het eiland Charak vöör
van Indië gevangen nam en de landen aan BoeBjir,mMrslootden 4denMaart1857reedB
de Indusinljfdein Perzië.Eenepoging,om vrede, daar de Perzische kust open 1ag voor
de Perzen in Soennieten te veranderen en den aanval.Daarbj werd bepaald,datEngealzoo den godsdiensthaat van debewonersder land a1s8cheidsregterbj detwistenmetHerat
veroverde gewesten weg te nemen,mislukte. z0u optreden.
In 1747 werd hj vermoord en zjn rjk ver- Meermalen ontstond er spanning tuBschen
deeld. Kcim Khan werd koning van het Perzië en Turkje.In 1847 echter werd de
eigenljkePerzië en gedroeg zich van 1759- lang besprokene grenskwestie doorhetVrede1779 a1s een scbrander vorst. In 1763 gaf verdrag van Erzeroem in dien zin beslist,
hj aan de Engelschen verlof,om eene volk- datdegrensscheiding doorRussischeenEngelplanting te stichten te Boesjiren om handel sche com missarissen en afgevaardigden der
tedrjvenin de PerzischeGolf.Na zjn dood betrokkene rjken zou worden vastgesteld.
ontstonden de binnenlandsche twisten,totdat De commissie kweet zich in 1852 van deze
in 1794 Aga wvpAcvl-dd Kkan,uit den stam moejeljketaak,maardeoverdreven eischen
derKadql'
aren vanMasenderan,waarhj eene van Turkje verhinderden de bekrachtiging
aanzienljke betrekking bekleedde,hetthans van het voorstel, zoodat er 0ok thans nog
n0g regérend vorstenhuis der Kadïiaren onzekerheid heerschtomtrentdegrenzen.O0k
stichtte.Reeds in 1797 werd Aya A t
Wc,
v,-d# de regten der Perzen, die in Turkje hun
verm oord, t0t groot nadeelvan Perzië.Zj-n verbljf houden,zjn n0g altjd twjfelachtig.
neef Fetk 2Ii regeerde t0t 1834.Hj werd In 1873 van 10 Aprilt0t 23 Septemberv01i
n 1805 wesens Georgië in een oorlog met bragt Nasir ed Din eene reis naar Europaj
Rusland gewlkkeld en wierp zich in dearmen waarhj de Hoven tePetersburg,Stokholm ,
van Napdeon T,die volgenshetverdrag van Londen,Parjs,Berljn,W eenen en ConstanFinkenstein (Mei1807)militaireonderwjzers tinopelbezocht.Intusschen bleven deverwachen wapens naarPerzië zond,methetoogmerk tingen,welke men daarop gebouwd had,0nom ,na hetverdrjven der Russen,doorPerzië vervuld. H et binnenlandsch bestuur is nog
naar Britsch Indië te trekken. Die plannen evenzoo gebrekkig alstevoren en dearm oede
echter werden verjdeld, en in 1809 moest neemt er t0e ûp eene dreigende wjze.De
de Fransche gezant 0P niet Zeer eervolle verwarring in Turkje werkte daartoe mede,
wjze Teheran verlaten.In den oorlog m et en de bevoegdheid van den Staatsraad, in
RuBland (1804- 1813)verloorPerzië door den 1876 zam engesteld, w erd beperkt na de
Vrede van 24 October 1813 hetqrootst
e ge- tjding van het vermeorden van sultan Abd
deelte zjner bezittingen in Caucaslë.Op eene oel zdïd, uit vrees dat zulk een magtiq
noodlottige wjze werd in 1826 onder het ligehaam misschien 0ok denKoningvanPerzie
opperbevel van den kroonprins Abbas A ïrzl van zjne waardigheid zou kunnen beroûven.
de oorlog om de Transcaucasische gew es- De conce:siën, den 23sten Julj 1872 aan
ten hervat;hj eindigde bj den Vrede van baron Renter verleend t0t den aanleg Van
Toerkmantalai met hetverlies van Eriwan Bpoorgiegen, het ontginnen van mjnen,het
en Nasjitsjewan,met de betaling der 00r- bevaarbaar maken Van rivieren en het kaplogskosten en met het verlies van hetregt ?en van Nvot
lden, werd in Februarj 1874
om eene norlogsvloot te hebben in de Cas- lngetrokken. De pogingen van Perziëj ûm
pische Zee.
zich invloedteverschaFenbjdeToerkomenen,
M ehemed h'
zjn mislukt. De onderneming tegen Merw
a
e
l
t
,
e
e
n
kl
e
i
n
z
û
o
n
v
a
n
Fe
f
F
z
dIi, beklom in 1834 den Perzischen troon. (1860) liep uitop eenevolkomenenederlaag
Engelan; verzette zich in 1837 tegen zjn der Perzen en op de gevanqenneming van
verlangen, dat Herat van Afghanistam z0u BloeqneGlle,een Fransch oëcler in Perzische
Nvorden gescheiden en beantwoordde de be- dienst.Even zoo vruchteloos w asde veldtogt
legering van deze stad metde ontwikkeling tegen Merw in Februarj 1876;0ok dezeeineener aanzienljke zeemagt in de Perzische digde met de nederlaag der Perzen. Toch
Golf. Den 28sten October 1841 kwam een verzekert men,datde rrekkenzichsedertdien
handelsverdrag met Engeland t0t stand,dat tjdonderdehoedevan Perziëhebbengesteld.
thansnog geldend is.D en 15denOctnberwerd Thans ztjn door Perzië handelsverdragen gehj opgevolgddoorzjn oudstenzoon,geboren sloten met onderscheidene Europésche Mo-

in 1830, den thans n0g regérenden sjach gendheden,en deze hebben gezamenljk een
Nanir ed .
DI. Deze voerde hervormingen in

gezant aan het H:f te Teheran. Inmiddels

bj het leger en in het belastingBtelsel en maakte de Sjach toebereidselen om in ditjaar
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(1878)eenetweedereisnaarEuropateonder- gangen in aantreft, terwjlzj 00k geen lid-

nemgnj waar hj 0.a.Berljn ende tentoonstelllng teParjsbezocht.
Omtrent de Perzische taal en letterknnde
vermelden wj hetvolqende:

woord heeft. De nu mvallen worden door

voor- ofachtergevoegde woorYesonderscheiden, doch het enkel- en meervoud door een
uitgang,terwjlde wjzen en tjden van het

De Perzische taal ls de belangrjkstel00t werkwoord meeBtal door hulp.verk&voorden
van den Iranischen tak der Indogermaansche worden aangeduid.Men heeft daarentegen in
tu l.Uit het oud en kneedbaar oud-perzisch, hetPerzisch vel
evoorzetselsenvoggwoorden,
waarvan men overbljfselen heeftin opschrif- en de woordvoeging (syntaxis)isln hetPerten uit het tjdperk der Acha- eniden,ont- zisch keurig geregeld. De klemtoon valt gestond het Pelehwi of Midden-perzisch, de woonljk op de laatste lettergreep vanieder

rjkstaalderSa.
g.
ganiden(in de3de-7deeeuw), woord. Intusgchen heeft men er een aantal

hieruit het Pârsî,en eindeljk omtreekshet achtergevoegde woorden, die zelve toonloos
Jaar 1000 na Chr.hetNieuw-perzisch,het- zjn,maarhun klemtoon gevenaanheteerste
welk meestal eenvoudig Perzisch genoemd
wordt. Deze taal heeft sedert haar ontstaan
geene belangrjke veranderingen ondergaant
behalve deze,datvele oud-perzischewoorden
en spraakwendingen doorArabischevervangen

gedeelte van het hoofdwoord. De taal bezit

op hetArabische,watdeschriftteekensbetreft.
D00rdezewordendemdeklinkersaangewezen,
en men plaatstalleen teekens boven ofonder
de medeklinkers,om de 3 korte klinkersaan

en van dePerzischewoordenboekenvermelden

een grooten rjkdom van dichterljke beeldenj
en de Pers is steeds geneigd om dehelderheid

hetdenkbeeld aan den fraajen klankder
zjn. Zj heerschtin geheelIran,maarnaast zjne geleerdheid aanden dag teleggen door
haar vindt men in verschillende gowesten als het bezigen van Arabische woordenen spreekvolkstaalhetTurksch Koerdsch,Armenisch, wjzen.Erzjnin hetPerzisch talrjketongChaldeeuwsch en Arabisch.Als schrjftaalis vallen!Ja,debevolking van iederestadheeft
zj verspreid overgeheelToerkistanen Beloed- haarelgenaardiqaccent.Datvan Sjirazwordt
sjistan,over Afghanistan en een groot ge- voor het welluldendst gehouden,en die van
deelte van Indiè.
' De Perzische taalheeft 3 Masenderan,Talisjen Naetansonderscheiden
klinkers, a,i en 1, zoowel kort a1s lang, zich door hunno oudheid. Doch boven alle
benevens de daardoor gevormdetweeklanken. dialecten verheftzich deschrjftaal,die 00k
De korte a w ordtuitgesproken a1s e,delange door de minder ontwikkelden overal wordt
nagenoeg a1so, en de langel desgeljksa18 verstaan. De talen, die door de omliggende
o, - en de medeklinkers komen ongeveer volken,door deKoerden,Armeniërs,osseten,
metde onze,maarn0g meer metdeSlawische Afghanen en Bttloedslen gesproken worden,
overeen. Er wordt onderscheid gemaakttus- zjn methetPerzisch vermaagschapt.T0tde
schen eene zachte en scherpe .
:en s
j (sch); beste Perzischespraakkunsten behooren:rln00k heeftmen fdcFzen dscltalszachteenharde stitutiones linguae Persicae(zdedruk 1870)''
gehemelteklanken,alsmede een overvloed van van Vuller en rGrammatik der lebenden pergeaspireerdekeelgeluiden.Hetalphabetgeljkt zischenSprache(2dedrukj1875)pvanFlddckr,
Van

'roorden ten oflbr te brengen, alsmede om

wj dat van Vuller (1845-1864,2 d1n;supplement.1867) en dat van Palmr (1876,

Perzisch-Enpelsch).

De geschledenis der Perzische letterkunde
te duiden.Erzjn 32medeklinkers;van deze
behooren 20 zooweltothet Arabiseh a1s tot nremt een aanvang metdevormingvan het
het Perzisch, terwjl 4 enkel in Perzische Nleuw -perzisch of metde uitbreiding vanden
en 8 uitsluitendin Arabischewoordengebezigd Islam in Perzië. Toen de Arabieren hetrjk

worden.Drie van deze medeklinkers,de spi- der 8assaniden deden vallen, bloeide er de
ritus lenis, dej en de 7z,worden tevensge- Oostersche beschaving. Koningen, vooral
bruikt tot aanwjzing van de langeklinkers Cho8roe I en II, en priesters hadden het

en de tweeklanken. Er ztln 3 soorten van
schrift, nameljk het talik , ontstaan uit.de
Arabische schriftsoort naesj!waarmedemen
in Perzië gewoonljk Arablsche en wetenschappeljkeboeken schrjft,- hetnaestalik,
een sierljk schrift,dienende voorgedichten
en geschiedkundigeboeken,- enhetslikaeste,
eene soortvan stenographie metsterkdooreen
gestrengelde lettertrekken. Dit laatste wordt

wegenszjneonduideljkheidzeldengebezigd,
en men bedientzich in hetdageljkscheleven
veelalvan een middenvorm,vanhetqjikaestenaestalik.Fraaite schrtjven wordtera1shet
voornaamste kenmerk eener goede opvoeding

Oud-perzisch verlongd en ontwikkeld.Uithet
Zend waren vele geschritten in hetPelehwi
en Pârsi overgezet, en de wetenschap wer;
erongemeen bevorderd dooruitConstantinopel

verdreven Nestorianen.Bj den invalderMuzelmannen ging die schatvan beschaving nagenoeg geheelverloren.Omargafbj deverovering van Midain degrooteboekerjaldaar
prjs aan devlammen,en 00k laterzochtde
dweepzucht der Mohammedanen de Perzische
geschriften zooveel mogeljk te vernietigen.
Bj hunne toetreding t0t den Islam voegden
zich de Prrzen bjna allen bj deSliïeten,
zoodatzjnletz0ogestreng-regtzinnigwerden

beschouwd, en men besteedt zeer veel tjd als de andere volgelingen van M oâammed.
aan eenebevalligeafrondingdersierljkePer- Voor 't overige had de Arabische letterkunde
zische letters. De Perzische spraakkunst is een belangrtjken invloed op de hunne.G0;-

n
ietmindereenvoudiqdan deEngelsche,daar geleerdheid, regts- en staatswetenschappen
men er geen verschll van geslachten,geene qerden doorPerzi
schegqleerden in hetAraverschillende nu mvals- of werkwoorden-uit- blsch behandeld. Het elgenljk gebied ;er
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Perzische letterkunde bleef echter dat der
diehtkunsten der gesehiedenis.
KoningBekram-qor,eentelgvanhetroemrjk
geslachtder Dassaniden,wordtvoorgestelda1s
de uitvinder van de dichtkunst en van het

r
jm. Mohammed .401 ,de vervaardiger van
de oudste geschiedenis der Perzische letterkunde (uitden aanvang der 13deeeuw),vermeldt twee rjmende verzenvan dien Vorst.
Men verhaalt,dat zjnegeliefdeBlavinDllârâm
(Harterust) de dichterljke aanspraken van
haren heer met geljke eindklanken beant&voorddej waardoor zj aanleiding gaft0tde
uitvinding van hetrjm.Nahem leverdeBarnoql'ede fabelen van Bidnai in hetPerzisch,
en devizierBoenoerdsjm%r qchreefhet oudste
Perzischeheldendicht:mW amik en Asra (De
Gloejende en de Bloejendel.'' De grond,
waarin de Arabische beschaving btjde verovering van Perzië hare zaden uitstrooide,
Nvas dus geenszinsonvruchtbaar,entoen later
orde en veiligheid waren teruggekeerd,nam
onder de hoede van ontwikkelde vorsten het
glansrjk tjdperk derNieuw-perzische letterkunde een aanvany. De Ni
euw-perzische
dichtkunst, welke d1e der Arabieren ver te
boven gaat, ontplooide reeds hare vleugels

doorgronden. In die dagen leefde voorts de

hekeldichterOmar 0FzJ7
J
/- :enRasjidWlf'
l
nJf
de wetgever op het gebled der Perzische
metriek.Dittjdperk ontving echterzjngrootsten glans van Noâml(1206),die 5 groote

romantisch-epische gedichten leverde onder

den gezamenljkep titel van ppendsl-Gends
(De 5 schattenl''i 3 van deze, nameljk
Chosraoe en Sjirln'' Leila en Medsjnoen''
e
Derzz
ecvhe
enro
sma
chont
onh
edeZj
n''
vn
anrPe
is
iek.
nezjn Juweeltles
liefdesgeschie-

denissen boejen doûr keurvan taalen door

kunstigheid van verwikkeling en sprekenz00wel t0t onze verbeelding als t0t0nsgevoel.
In hetderde tjdperk (1203-1300),gedurende
hetwelk de Mongolen onderDs
jenyiskhan een

invaldeden in Perzië,ontvangtdepoëzjeene
meerbespiegelenderigting.Zj vermeidtzich
in godgeleerde beschouwingen en mystieke
nasporingen. De voorlooper van deze rigting

is In
er'd ed dïp Attar (gedoodin 1230)jvan
wien wj pvogelgesprekken'',nHet boek der

raadgeving''en hetqBoek der geheimenissen''

vei
= elden. De hoofdvertegqnwoordiger der

mystieke rigting was Ds
jelanl ed d'
ln 2p:el/
(f 1272),de stichtervan den hle&vleTii,Van
de vermaarde Orde der Derwisjen.Zjnegedichten vormen in hetOosten hetmiddelpunt

onder het bewind der Damanlden (913) en
werd doorde Ghasnawiden (975),Deldqioeken van hetMohammedaansche Pantheïsmus.Zjn
(1037)en lateregeslachten bevorderd,zoodat hoofdwerk is het dubbel rjmendeleerdicht:
de Nieuw-perzische dichtkunst van de lode XMesnewî'',waarin hj hetSoeismusverkont0t de 14de eeuw met kleurige en geurige digt,alzooeenvolkomenPantheïsmus,nameljk
bloemen prjkte. Hammer-pnrgstall onder- deuitvloejing vanalledingen uitheteeuwig,
scheidtgedurendedieeeuwen zeventjdperken ongeschapen licht, en het t0t eenheidkomen
en ieder van deze is met den naam van een met degodhei
d langsden weq derbespieregrootdichterverbonden.Heteerste(913- 1106) ging, door onverschilligheid Jerensalleultdraagt dien van den dichterRoedags(t950), wendige vorm en en door vernietlging van het
die volgens de overlevering honderd dicht- ik. Daarenboven schreef hj gezwollen lierbundels schreef, w aarvan slechts fragm enten dichten. Onder de Mongoolsehe Vorsten be-

zjn bewaard gebleven.Uitdattjdperk iB0ok
hetbelangrjk werk van Keikâmoesafkomstig,
bestaande uit 44 hoofdstukken met zedeleer
en levenswjsheid, - een boek, datin het
Oosten n0g altjd beschouwd wordtalseen
voortrefeljke vorstenspiegel.DeGhasnawide
M akmoed vereenigdeveledichters engeleerden

aan zjn H0fen verleendeaan 4en meestbegaafde onder hen den naam van rKoning der
dichters''. Dien eeretitel verwierf Oensoeri

vorderden voorallloelagoehkkan en Ghâsân de
dichtkunst en de wetenschap.Devoornaamste

on
b
derdePerzenj
,die zich tothetlierdicht
epaalden, is sgeich M osleelt ed d/p, Sadl
(# 1291),wiens rGoelistân (Rozentuinl''en
DBostân (Vruchtengaardel'' zich door ongemeene bevalligheid onderscheiden,terwjlhj
tevens lierdichten schreef.- Hetvierdetjdqerk (1300-1397)) telde vooraluitstekende
llerdichters. De beroemdste onder hen is
kî
iems ed #/s AJJZ(t 1389) die00k elders

(# 1029) door zjne bewerking dersage van
Soehrâbslatergafhj benenieuwebewerking naauweljkswerdgeêvenaard,daarhjeenreesvan pW amik en Asra''en bezongzjnmeester tig sensualismus verbond met een prachtlgen
in 180 tweeregelige verzen.Het grootste na- vorm.Voorts vermeldellwj W assaf,denloftionale heldendicht leverde echter Firdoesi redenaar van sultan A boe ,947#,dieop kunst(#1020)in zjn beroemd rslahnâme(Konings- matigewjzemetwoordenenklankenspeelt.ofheldenboekl'',waarin hj demythen,sagen Hetvjfdetjdperk (1397-1494)z0umen dat
en feiten der geschiedenis van Perzië t0teen van stilstand kunnen noemen. De beroemde
sierljk geheel vereenigde.Ten tjdevan den naam raan dittjdperk verbonden,isdievan
Seldsloek MelLksjâk(1072- 1092)leefdevoort8 Mewlana .
DJ'
#-ï (f 1492),die,zonder op
dedichtervorstEmir X p/zz/,dietalrjkena- scheppend genie te bogen,zjnegrootevonrvolgers vond.- Het tweede tjdperk loopt gangers op eene loFeljke wjze navolgdeen
van 1106 tot 1Q03.D aarin treedthetnationaal zich daarb'
d n0g meertoelegde op keuriyheid
elementreedsop den achtergrond,terwjlaan vanstjl,O0k hjvervaardigde,evenalsN%zâml
het H0f de lofdichters optreden. De v00r- een grootgedichtin vjfafdeelingen;deeerste
naamste van hen was Aoeltad ed #G Anwars twee zjn leerdichten,en in de laatstedrie
(t 1190).Tot de mystieke dichtersvan dien behandelt hj degeschiedenisvan Aleœander,
tjd behoort Danâl (# 1150), die hetwezen die vau Medfnoenen Leila en hetBjbelsch
van Qe gndheid en van den mensch zocht te verhaal van Joes8oef en Soeleika (Jozef en
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de Vr0uW Van Potifar).Daarenboven schreef denisteschrjven.Eenealgemeenegeschiedenis

hj den rBehâristân (Lentegaardel'' eene
verzameling van anecdoten,spreuken,levensberigten enz.in prozaen poëzj.- Hetzesde
tjdperk (1494-1596)isdatvankwjning en
vervalderpoëzj.T0tdenavolgersvanDs
jâml
behoortdezoon zjnerzuster,Hâtipgenaamd!
diedesgeljksdevjfonderwerpenvan NQâm%
behandelde en een r'
rimoerno
ame (B0ek van
Tamerlanl''dichtte - voortsHilâlz,de vervaardiqervan:rKoning en Derwisj'' - Altlz
van Sliraz (f 1535) en I'
eisz,die aan het

van de oudste tjden t0taan Djenghkhanen
zjne opvolgerswerd in 1260 onderdentitel:

hetwjsgeerigdichtstuk:rserre(Zonnestofjesl''
inhetllchtgaf,terwjlhjookn0ghetIndisch
verhaalvan Nalen Dc-/czzlcsfïin een sierljk
heldendichtbewerkte.- lletzevendetjdperk
eindeljk neemteen aanvang in 1596.Hierin
leqfden onderscheidene lierdichters, zooals:
T'
alib uit Amol (f 1626),Sâïb(overleden te
I
s
pahan in 1676),en keizerh'aeh2!Jpl,die
van 1760 t0t 1787 regeerde en onder den
naam van Aftâbgedichten uitgaf.In dittjd-

Mirsjenh getiteld:yRaoesatessafâ(Lusthofder
opregtheidl'.en wjderseenegeschiedenisder
Samaniden, eene der Ghasnawiden, eene der
Sassaniden en eene derSeldsjoeken.O0k de
zoon van Mirsjend heefteenewereldgeschiedenisgeleverd(1521- 1524).ToendePerzische
heerschapj zich over Indië uitstrekte,nam
het aantal geschiedschrjvers t0e,en eene
menigte stukken uit dien tjd zjn onlangs

perk werdook eenedichterljkelevensbeschrjving van M ohammed en Ali in hçtlicht gezonden,terwjl in het pGeergenA
ame (B0ek
van Georgel'' de verovering van Indië door

gekomen. Vooral hebben de Perzen merkwaardige levensgeschiedenissen van hunne

H0fvan den groot-mogolAkbar verkeerde en

de Engelschen verhaald wordt;laatstgenoemd
gedicht is afkomstig van Flroezben Xcp-.In

de laatste twee tjdperken zjn inzonderheid
vele dichtverzamelingen van verschillende
schrjversverschenen,waarvanonderscheidene
in het Perzisch Of vertaald in Engeland,
Frankrjk en Duitschland zjn gedrukt.Van
het drama wordtbj dePerzen weinig werk
gemaakt,hoeweldoor hen jaarljks hetgedachtenisfeestvan den doodvan Hoeseîn(den
zoon vanAlL)envanandereXohammedaansche
martelaren door eene soortvanm ysteriespelen
Nvordt gevierd.
I)e Perzischegeschiedvorschersbepalenzich

rTabake
at-i-Nasiri''voltooid,en een ander:het

XTarîch-i-Guzide'',doorHamdoellahApd.
sflpç/l
omstreekshetJaar1330.Alâ-ed-dzn-al.
D#oewaini (j-1282)schreefeenegeschiedenisvan
Dl
Y'
engiskltanen zjneopvolgersonderdentitel:
X arîch-i-Dsjahânkoeshai'' en Raq)'
ld ed dln

eene geschiedenis der Mongolen.Voorts ver-

melden wjdegeschiedenisderTimoeridendoor
AbdfrrczzJk (f 1482),getiteld:rMatla essadain'' - degrootealgemeenegeschiedenisvan

in Engeland in de rHistory of India''van

Elliot in 6 omvangrjke deelen van depers

Vorsten te boek gesteld,terwjl0ok de 10t-

gevallen van geleerden en dichters niet 0nverm eld bleven.
In onderscheidene vakken van wetenschap

hebbendePerzen veelmerkwaardigsgeleverd.
Van de aardrjkskt
lndige werken ls pHaft
Iklîm (Dezeven klimaten),vervaardigd qmstreekshetjaar1590 doorAmln AhmadAa'zi,
eene belangrjke bron van kennis.Van de
boeken,die Op de geschiedenis dergodsdienst

betrekking hebben, noemen wj: roelemâ
'ï
Islâm'',datbjzonderheden mededeeltomtrent

de Oud-perzische eeredienst,en gDâbistân'',
eene schets der godsdienstvormen in Azië.

Het belangrjkste regtsgeleerde werk is de
gedeelteljk t0tdealgemeenegeschiedenisder XHedadsjah''.Geneesheerenennatuurkundigen
Mohammedaansche Staten,gedeelteljk totde schreven er voortreFeljke werken,- de gelotgevallen van dezen ofgenen afzonderljken schriften der Arabieren overwiskundewerden
Staat. Van hunne werken is n0g weinig in in het Perzisch vertaald, en de sterrekunde
druk verschenen, hoew el deze zich doorin- werd erongem eenbevorderd doorNasirX##/l

houd en vorm op eene loFeljke wjze onder- (1259),directeurderdoorHoelagoeteMerâga
scheiden. H et nationale heldendicht van M r- gestichtesterrewachten schrjvervaneenleertfodà is wel is waar eene belangrjke bron boek over w is- en sterrekunde en sterrewigvoor de geschiedenis der beschaving, maar chelarj.Uit de waarnemingen ontstonden de

historische feiten kan men alleen verzamelen
Tlchanische Tafels'',en niet minder beroem d
uit het tw eede gedeelte,eene soortvan be- zjndepKeizerljkeTafels'',doordengeleerden
rjmdekroniek del'Perzischegeschiedenisvan vorst Oeloeg .& .g,die een observatorium teSaAleœander de Ggp/f: t0taan den valder Sas- markanddeedverrjzentmetGltlath.
D.
!#-.
p%#
ci#dl.Heteerstegroote Perzischegeschied- vervaardi
.s
g
d.
D0
0
r
be
o
e
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e
na
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h
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l
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s
o
p
hie
werk is de door Aboe ZJ/M ohammed alWJ- werden de werken derGriekschewpsgeerenin
lam3 in 963 vervaardigde Perzische vertaling hetPerzisch overgebragt,doch de geschriften
der uitgebreide Arabische kroniek van Aboe van Perzische wjsgeeren zjn meestalin het
p'-/c-/'
crM ol
tammed alTcùcrï,waarvan later Arabisch ojgesteld.Vrj talrjk echter zjn
eene Fransche overzetting gedruktwerd.Het hunne Perzlsche opstellen van zedekundigen
oorspronkeljke werk (in hetArabisch),hoe- inhoud. Op het gebied der welsprekendheid

we1lang verloren gewaand,isin zjn geheel vermelden wj:plladaîk-i-bâlaghat(Priëelder
teruggevonden en zal eerlang worden uitge- welsprekendhei
dl''van k
îiems22##/1enpNahr
geven.De liefde t0t de dichtkunststond den 0el fasâhat (Stroom der welsprekendheidl'
geschiedschrjvers geruimen tjd in den weg, van Mirza Katil. Daarenboven bezitten de
en delldeen 12deeeuw zjnarm aangeschied- Perzen vertalingen van een groot aantal1n-

kundigegegchriften.Eerstonderdeheerschapyj dische geschriften. Men vindt eene menigte
der Mongolen ontwaakte de lustom geschle- Perzische manuscripten in de BodleyM nsche
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bibliotheek te Oxford,inhetEast-lndia-House gesteelde bladeren, meestal zpnder klieren,

te Lnnden, alsmede in het Britsch Muséum. doûr groote, donker- of liehtrnode of 0ok
Bjzonderheden omtrentPerzië van een land- wel witte bloemen, die reeds vroeg in de
genooten ooggetuige vindt men in het merk- lente ontluiken, en ronde, gewoonljk van
waardig reisverhaal van den ridder T. M . eene groefvoorziene,donzige ot'onbehaarde,

o ckl- . a F'
ïjeF
zolf, getiteld: pvoyage en sappige en smakeljke vruchten.De steen is

Russie, au Causase et en Perse, dans la hard, van groeven en gaten voorzien, laat
Mésopotamie, le Kurdistan, la Syrie, la zich niet altjd 10svan hetvleesch en bevat
Palestine et la Turquie,exécuté pendant1es eene oliehoudende kern,waaruit eene likeur,
anP
néer
eszl
18
66,1867et1868 (1872,4dln)''. persico genaamd, bereid wordt.Den perziksche Golf (Sinus Persicus,Golfo boom kan men,a1s men geene vruchten ziet,

diBasora)isdenaam van een ruimen,diepen
zeeboezem ,die uitdeArabische (inruimeren
zin uitdeIndische)Zee door de Straatvan
Ormoes illnoordwesteljke rigting tusschen

moejeljkvandenamandelboom onderscheiden,

er bestaat zelfs een vorm ,metdennaam van
amandelperzik bestempeld,welkehardvleezige,
openspringende vruchten draagt en welligt
Arabië en Perzië een inham vormt in het alsde oorspronkeljkevorm vanbovengemelde
vaste land van Azië en eene oppervlakte be- 2 soorten moet worden beschouwd.De perslaatvan 4340 D mjl,waarvanmen ongeveer zikboom groeit als opgaande boom alleen in

74D geogr.mjlaandeeilandenmagtoekennen. warmere gewesten,maar wordt bj 0ns a1s
De aanzienljkste van deze zjn:Kisjim ,Or- leiboom gekweekt. Hj vereischt een voedmoes,Boebian (bjdenmondvan deEufraat) zamen, lossen, niet al te vochtigen grond,
en de Bahrein- '
eilanden,vermaard wegens de parel-

visscherj.Dekus-

k h%

/$' $i,v
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N

ten langs de Golf
behooren meerendeelB tot dekalksteenvorming.Aan

vlak en zandig
en aan de Perzische dM rentegen
hoog. De Arabische kustvanRas
Mesandoem t0t
ChorAbdillaheeft
eene lengte van
1684, en de Perzische eene van
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soortdesteenvastgehecht aan het

vruchtvleesch, bj

de andere los,ter-

wj1 het vrucht-
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scheidenheden van
den perzikboom ;
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Ned.mjl.De in-

heet'
ttalrjke ver-
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mzt
jr

>. -.-

.

eerst in den aanVang onzerjaartelling naar Italië
overgebragt. Men

'5z

v-

z/

D e gem iddelde
breedte der Golf
bedraagt 185 en
de grootste 334

Perzië; hj werd

,

-

1239 Ned. mjl.

gang tusschen Ras
Mesandoem
en
Gram in Perzië is

*
j K' z
''
--

j

de Arabischezjde
zjn zj doorgaans

vermengd met
kalk en puin.Het
vaderland van den
perzikboom
is

Z,

T

j

(bloedperzik) van
kleur kan zjn.
W j geven in bj-

.
/',, t, #t,

-/

e

l

vleesch zelf wit,
geel,ofzelfsrood

gaande iguurina
eene

van

een

vruchtdragenden
tak. In c ziet
breed.Behalve de
k
/
men een bundel
SjadelArabspoeDe perzik çAmygdalusFdrWcJ.l
denzichuitPerzië
m eeldraden M n
slechts kleine rivieren naar deze Golf. De den kelkrand,in d een bloemblad, in e en

er 55 Ned.mjl

'f)1

01

/)

scheepvaart is er vrj veilig,vooralaan de f meeldraden, alles op l/sde der natuurljke

Perzische kust; men heeft er goede anker- grootte, in.
g een stamger,in A een stempel
plaatsen en regelmatige stroomen.In dezeGolf in natuurljkegrootte,ln i eene doorgesneheeft Engeland, krachtens verdrag met de dene vrucht, in k eene steenkern,in Ideze
oeverstaten,de heerschappj in handen;trou- doorgesneden, in eene at-beelding van een

wens erbevinden zich bj voortduring eene bloejenden en in b m een zaad, in n dit
Engelsche korvet en 4 Engelsche kannoneer- doorgesneden,in oditoverlangsdoorgesneden,
booten.
alles op l/c-l/sdedernatuurljkegrootte.
Perzikboom (AmygdaluspersicaL.,Per- Pesaro , de hoofdstad der Italiaansc'he
sicavulgarisMill.4isde naam vaneen boom provinde Pesaro-urbino,ligtM n de Adriatiuithet geslacht derAmygdaleën.Hj onder- sche Zee en aan den mond derFoglia, seheidt zich door lange, elliptische of lang- voorts M n den spoorweg van Bologna naar
weoig lanœtvormige,gezau de,onbehu rde, Ancona,is door muren omringd en door bas-
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tions gedekt,heeft5 poorten,een fraaiplein, nen,benevensmoerbeziënboomen.In de wesregelmatig aangelegde en goed geplaveide teljke bergstreek isdeveeteeltvanveelbestraten,aanzienljke paleizen,onderscheidene lang,en de zee levert eruitmuntenden visch.
kerken en - met de voorstad en de t0t de T0t de delfstoFen behooren er:bruinkolen.
gemeente behoorende gehuchten - omstreeks zwavel, marmer enz., en onder de takken

20000 inwoners.Zj isde zetelvan een pre- van njverheid bekleedt erde zjdeteelteene
fect,van een bisschog en van verschillende voorname plaats.
regtbanken.Totdeinmgtinren van onderwjs Peschel(OskarFerdinand),eenuitstekend
behooren er een wé1 ingerlgt institt
lut voor aardrjkskundige, geboren te Dresden den
mechanica, construdieleer en landbouw ,een
gymnasium, eene handwerkschool, eene

l7den Maart 1826,studeerde te Leipzig en te

Heidelberg in de repten,werd na een kort

kweekschool vool-onderwjzeressen en eene vertoef te Berljn lld der redactie van de
landbouwschool. Voorts is er eene openbare

Augsburger pAllgemeine Zeitung'', wuraan

boekerj (methandschriften van Tasno),een hj 6 jaar werkzaam bleef en belasttezich
muséum vanoudheden,eenschouwburg(Teatro daarna met de redactie van pDas Ausland'',
Rossini),een wees-en vondelingenhuis,een waaraan hj van 1854t0t1871verbondenwas.
krankzinnigengestichten een aantalanderein- Gedurende dat tjdperk leverde hj zeerberigtingen van weldadigheid.Van demerkwaar- l
anqrjkegeographische werken,zooals:pGedigste gebouwen vermelden wj: het paleis schlehte desZeitaltersderEntdeckungen(18581
der prefectuur, te voren dat der hertogen 2dedruk,1877)'',- rGeschichtederErdkunde
van Tlràilp, wier H0f eene vekzamelplaats bisaufA.v0nHumboldtundK.Ritter(1865,
wasvan dichters,geleerden enkunstenaars,Qde druk,1877)':- en pNeuen Problemeder
hetstadhuismeteenebelangrjkeverzameling vergleichendem Erdkunde als Versuch einer
van majolica's,het seminarium,de paleizen Morphologie der Erdober:ache' (18704 2de
Baldassini,Bonamini-pepoli, Maehirelli(met druk 1876)''.Nadat hj tegen heteinde van
eene bibliotheek van 12000 deelen en 900 1870 eene benoeming tot gewoon hoogleeru r
handschriften, eene oudheidkundige verzame- in de aardrjkskunde aan de hoogeschoolte
ling,eenkabinetvoornatullrljkehistorieen Leipzig had aangenomen,vertrok hjinApril
onderscheidene schilderjen) en - niet ver 1871 derwaarts en schreef er zjne voortrefvan de stad - Villa Victoria.De haven,van feljke pvölkerkunde (1875;4dedruk,1877)/'.
een fraajen vuurtoren voorzien, is slechts Hj overleed echterreedsden3lstenAugustus
voor kleine vaartuigen toegankeljk.In 1875 1875,en na dien tjd verschenen n0g zjne
zjn e1
*404 schepen meteenelaadruimte van DAbhandlungen zur Erd- und Völkerkunde
bjna 12000t0nbinnengeloopenen uitgevaren. (1877)'..
Denjverheidderinwonersbepaaltzichhoofd- Peschiérajeen vlek en tevens eene veszakeljk totdezjdeteelt,loojerj,jzergieterj, ting in de Italiaansche provincie Veronajverzwavelbereiding, het maken van aardewerk hett zich als een eiland aan den oever van
en hetweven van zjden en katoenen stofen. het Garda-meer en aan den mond derMincio,
De handel is er levendig en strekterzich uit alsmede aan den spoorweg van Milaan naar
tot wjntoljvenolie,vjgen,trufels, zjdej Verona,en vormt de noordwestpunt van den
leder, huiden, zeep, kaas, jzer en lood.- verm aarden vestingvierhoek der Mindolinie.
Deze stad droeg in den tjd der Romeinen Men heeftereene kleine,maarsterkecitadél,
den naam van P %'saurwm en was eeneRomein- een tuighuis, eene kleine haven, een versche kolonie.Zj werd door Totilas,koning schanstkamp en 2400 inwoners.
der Gothen verwoest,door Belisarius weder
Peschito (Eenvoudig, Getrouw) is de
opgebouwd,en doorPipjin,koningderFran- naam der oudste SyrischeBjbelvertaling van
ken, in 755 aan den Heiligen Stoelgeschon- het Oude en Nieuwe Testament,welke bj
ken.In 1285vervielzj onderdeheerschapyj de Syrische Christenen een dergeljk gezag
van het geslacht M alatesta,hetwelk haar ln heeft a1sde pvulgata''bj de R.Katholleken.
1445aan de Sforza'sverkocht.Daarna kwam Zj is in den loop der 3de eeuw door een
zj in handen van de hertogen dela.
zprlr: Christen uit de oorspronkeljketalen overgeen w as onder deze het middelpunt der Itali- bragt. Intusschen ontbreken daarin van het
aansche letterkunde,zoodat Tasso en Leonora Nieuwe Testament de Openbaring van J0d'Fdfe haar dikwjlsbezochten.Later vormde hannes, de Tw eede brief van Petrus, de
zj wedereen bestanddeelvandenKerkeljken Tweede en Derde briefvan Johannes en de
StM t,werd in 1860 doorSardiniëgeannexeerd Briefvan Judas.

en vervielalzoo in 1861 aan hetkoningrjk

Italië.
DeproGndeTdq
çcrp e Urbinojaan deAdriatische Zee gelegen en grootendeels uit de
evenzoo genoemde delegatie van den Kerke-

Pesjawer, een district van hetBritsch-

IndischeKeizerrjk,aan Afghanistangrenzend

en oostwaarts zich uitstrekkend t0t aan de
Indus, telt op 427 D ggogr.mj11035000
inwoners (1872).l)e genalddelde Jurljksche
w armte in de evenzoo genoemdestadbedraagt

ljken Staat gevormd, telt op bjna 54 D
geogr. mj1 ruim 213000 inwoners (1871). 22,7 C.en deJaarljksche hoeveelheidregen

Haar bodem is berg- en heuvelachtig, met 406 Ned. streep.De hoogste bergtoppen veruitzondering van de kust en van eenigerivier- heFen er zich t0t eene hoogte van 1500 Ned.
dalen, inzonderheid dat der Metauro. De el.De voornaamste rivieris er de Kaboel?en

voornM mste voortbrengselen zjn er:wjn, de landbouw hangterafvandebesproejlng.
oljven,ooftenverschillendegroentenen gra- De grnnd bestM t er voor een groot 4eeluit
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klei en (
lorre zandvlaktan zjn er zeldzaam. den Jongsten tjd vooraldoor degeschriften
In October zuit men er tarwe, gerst en ven Edward tlop Hartmann vele aanhangers
andere granenjen in Mei is de oogst gereed. gevonden.

Rjsten maïszaaitmen erin Maart,endeze
Pest (pestiB) is de nMm van eeneacute
worden rjp tusschen Julj en November. ziekte, die zich openbaart door bederf der
Gewoonljk geeft het land er Jaarljks een vochten en doorhetontstaan van builen.Zj
dubbel gewas. De handel was er te VOr0n komt aan de eene zjde sterk overeen met
van veelbelang,maar begon tekwjnen,0m - typhusen Mn deandere metmiltvuur.Zj is
dat de bergpassen aan de grenzen in de han- eene zeer oude ziekte, die reeds vôör den

den zjn vanroofgierigehorden.Debevolking aanvanq onzerJaartellingwerd waargenomen.
beBtaat er uit Afghanen,die sterk vermengd A1s epldemie vertoonde zj zich gedurig in
zjn met Perzen en Turken;demeesten zjn Syrië en in Egypte. Voorts vermeldt de gedweepzieke Mohammedanen. Er wordt 4e- schiedenis,dat zj zich in de6deeeuw over
woonljk Perzisch gesproken,en hetdistrlct geheelEuropa verspreidde.Gedurende demidis in 1849 ingeljfd in het Britsch-lndische deneeuw en kwam de pest meermalen voor.
rjk. De stad Pes
jawer 58600 inwoners De zoogenaamde Zwarte Docd,die inde14de
tellend (1872), ligt aan eene zjrivier der eeuw groote verwoestingen aanrigtte, was
Kaboel in eene vruchtbare vlakte.De Engel- vermoedeljk nietsandersdan depest.In de
schen hebben er sterke vestingwerken aangelegd, en de Engelsche bezetting bedraagt
er ongeveer 6000 man. De stad heeft den
llden 1875 veelgeleden door brand, maar is

lGde, 17de en in het begin der 18de eeuw
ontstond de pest gedurig in verschillende
rjken van 0ns werelddeel, in Duitschland,
Italië, Nederland enz., somtjds na lange
vervolgens fraajer dan tevoren wederopge- tussehenpoozen. In Enqeland eindigde hare
bouwd.
heerschappj metdehevlgeyestziekteteL0nPessim ism us is het tegenovergestelde den in 1688,en in Frankrjk en in hetalgeme
en in het westen van Eurokpa met de pest
van optimismu (zie aldaar) en alzooin het
algemeen de neiging om de zaken en omstan- te Marseille en in Provenee l
n 1720.In het

digheden van de donkerste zjde te be- oosten van Europa (Rusland en Hongarje)
schouwen. Het practisch pessimismus bestaat vertoonde zj zich tot in hetjaar 1797.In
in hetbevorderen van ongunstiqetoestanden, de tegenwoordige eeuw heerschte de pest
om juisthierdoort0teen gunstlgkeerpuntte schier uitsltlitend in het Oosten en in deaangeraken.Een staatsman wordtb.v.nietalleen grenzende landen, terwjlzj in enkele gepessimistiseh genoemd,wanneer hj van de vallen of op kleine schaal voorkwam op de
toekomst, h0e rooskleurig o0k, niets goeds eilandenenindekuststeden derMiddellandsche
verwacht, maar 00k wanneer hj den gang en Z'varte Zee.In Griekenland (1827--1828)
der zaken ten kwade bevordert, om eene en in de landen aan den benedenloop van de
verandering van rigting te verkrjgen. Het Donau (1827- 1829)brei
dde zj zich uitdoor
theoretiseh pessimismusvertoont zieh in ver- den oorlog, en in Turkje,Syrië en Egypte
schillende vormen. Op het gebied der staat- d
eeist
ervo
delnkiong,
oknb.
0gv.
late
ree
selj
pestzi
ekten
huishoudkunde,vooralmet betrekking t0tde t
be
terv
Caï
ro
lnke
1835.
Thans
bevolkingsleer, omvat het de stelling van echterissedertongeveer20jarendepesto0k
M althns, dat de toeneming der bevolking in de Levant verdwenenqmen heeft nameljk
geen geljken tredhoudtmetdiedervoedings- sedert 1841 in Constantinopel, sedert 1843
middelen Ook hetstelselvan Darwinomtrent in Aziatisch-rrqrktjeensedert1844in Evypte
den strjd voorhetbestaan,waarbj de ster- geen enkelgevalvanpestwu rgenomen.Reeds
kere de overhand houdt,is nietvan pessimis- meende men, dat men voor goed van haar

musvrjte pleiten.Hetmodernepessimismus
echter,de twjfelaan dewaarde deslevensj
heeftin depoëzjenwjsbegeertegenialevertolkers gevonden in Byron en Seltopenh= er.
Het dichterljk pessimismus vloeit voort uit
een zwartgallig temperament, uit treurige
levenservaringen en ingebeelde ellende. O0k

ontslagenwas,toen zj zichin 1858inNoordAfrika in het pasjaliek Tripolis onder eene
gebrekljdendeArabischebevolkingvertoonde,
eerlang in de stad doordrong,m aar 00k in
Januarj 1859 geheelen alwederverdween.
Voortswoedde zj in 1867inMesopotamiëen
in 1870 in Perziëaan denoordeljkegrenzen
van Koerdistan,vanwaar zj zich uitstrekte
tot aan de Turksche grenzen,maarin Julj
1871een eindenam.Daarna verscheen zj in

hetwjsgeerig pessimismusvan Sehopenhaner
heeft hoofdzakeljk daarin zjne bron.Hetis
onafscheideljk van hetatheïsmus en bestaat
in de bewering, dat het heelal met zjne 1871 in het noorden van Perzië, in 1873

w erelden en zonnen een misluktproefstuk is weder i
n Mesoyotamië en in 1874 nogmaals
van eene donkere,onverklaarbaremagt,welke onder de Arableren bj Tri
polis.Ofde pestmen niet in overeenstemming kan brengen ziekten zich in vroegere eeuwen zelfstandig
metdegewonevoorstellingvaneenliefderjken hebben ontwikkeld ofuithetoostenderwaarts

God.Volgensdiebewering leidtdewezenljke zjn overgebragt, is moejeljk te bepalen.
toestand van het ondermaansche t0teen athe- Dit laatste is echter in de laatste 100jaren
ïstisch pessimismus!imm ers die toestandm oet

Bteeds het geval gew eest.H et vaderland der

de grondslag zjn van onzevoorstelling van
den Schepper,en wj mogen onsdaarbj niet
laten besturen door een op gezag berustend
geloof. Dit wjsgeerig pessimismus heeftin

pestziekte moet men ongetwjfeld zoeken in

Egypte,Syrië en K lein-Azie.H ierontw ikkelt

zj zieh als een gevolg van de algemeene
ellende der ingezetenen, - a1s een gevolg
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van gebrek aan voedsel,aan eenebehoorljke
huisvesting en aan zindeljkheid.
De pest is eene besmetteljke ziekte,die
door pestzieken naar eene gezonde plaats
wortltovergebragt. Bj eenegestrengeafzonderinq derpestzieken kan men steedsdeversyreidlng dezerepidemievoorkomen.W aarzj
zlchreedsverspreidheeft,isafzonderingevenwel
geenvoldoendew aarborgvoorgezonden om van

haarverschoond te bljven,omdatzichaldaar

e
en zekere pest-atmospheer heeft revormd,
welke overaldoordringt.Dat deze zlekte besmetteljk is,bljktuithetfeit,datgezonden
met Pest-etter ingeënt, door haar worden
aangetast. onmiddelljke aanraking is niet
noodip om de smetstofOverte brengen;dit
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plaats grjpt,vereischtlengtevan dagen,terwj1deyrognosesteedsongunstigiB.A1Bvoorbehoedmlddel tegen de pest heeft men de

quarantaine ingevoerd: n0g beter z0u het
zjn,voordezlndeljkheid,de huisvestingen
de voeding en alzoo voor de gezondheid te
zorgen van die volken,waarzj gewoonljk
uitbreekt.Het spreekt van zelf,datmen de
pestzieken zooveelmoqeljk moetvermjden.
W elligt zouden inwrjvlngen met oljvenolie
een behoedmiddelopleveren tegen desmetstof.
Bj debehandeling van pestzieken zorgemen
voor frissche lucht, voor in- en uitwendig
gebruik van zuiver water,- men geve den

ljder limonade en dergeljke verkoelende
dranken en versterkehem ,bj aanvankeljke
genezing,doorvoedzamespjs.
Pestalozzi (Johann Heinrich), een uitstekend opvoedkundige, geboren den 12den
Januarj 1745teZiirich,yerlooropzeslarigen
leeftjd zjn vaderenwerd doorzjne moeder

geschledt reeds door middelvan de luchtop
korten afstand. O0k bedden,kleederen enz.,
door pestzieken gebruikt,kunnen de sm etstof
aan gezonden mededeelen, Het is echter niet
bewezen, dat door koopwaren,zooalskatoen
enz., de pest is overgebragt naar Europa. vertroeteld. Prikkelbaarheid van gevoel en
Doorgaansschjntdepestzichbinnen 7dagen levendigheid van verbeelding verkregen daar-

na de opneming der smetstof teopenbaren; doorbj hem deoverhand,terwjlzjneqezette

dikwjlsduurtdltincubatietjdperkslechts3.
-5 opmerkzaamheid en zjn practisch beleld veel
dagen, in enkele gevallen 15 dagen. Dit is

te wenschenoverlieten.Reedsvroegontwaakte

t0t vaststelling van het quarantainetjdperk
eene zaak van grx t belang. omtrent den
aard van het pestgif weten wj nagenoeg
niets;hetschjntveelovereenkomsttehebben
methetljkenvergif.Depestwoedthethevigst
bj de lagerevolksklassen.Sommigebedrjven
schjnen een voorbehoedmiddeltegen de pest

bj hem de neigillg om godsdienstleeraaren
alzoo volksonderwjzeren hervormerder0n-

water,olieofvet in aanraking is.Na verloop

echter eerlang de studie der godçeleerdheid

ontwikkelde menigte te worden, - en die
neiging werd versterktdogr hetlezenvanden

DEmile''vanRousseau.Hjvattehetvoornemen
op om zjne krachten aan hetgeluk desvolks
tewjden.W egenshetmislukkeneenerpoging
te wezen, vooral zulke, waarbp men met Om eenepredicatietehouden,verwisseldehj
van hetincubatietjdperk openbaart'zich de
pestsomtjdsdoorplaatseljkeongesteldheden,
karbonkelsen pestbuilen,gevolgd doorkoortsen en door algemeene zlekteverschjnselen;
somtjdsaanstondsdoordezelaatste,nameljk
door koude,vermoeidheid,hoofdpjn,oorsuizing, duizeligheid, beklemdheid,gebrek aan

eetlust,versneldeademhalingen bloedsomloop,
eene warme hnid, en 0ok wel eens door

diarrhé en braking. De pestbuilen ontstaan

gewoonljk in de lies, doch 00k wel eens

onder de oksels en in den nek ofonder het
00r als rondezweeren m etofzonderroodheid

met die der regten, doch daarhj zich door
overmatige inspanning eenegevaarljkeziekte
op den halshaalde,bepaaldehj zich bj den
landbouw.Toen hj vernam ,datbj hetdorp
Birr,tusschenLenzburg enBrugg,uitgestrekte

heidegronden tekoop waren,vormde hj het
plan om aldaar het bewjs te leveren, h0e
men door verbinding van den landboaw met
hetfabriekwezen en met huiseljke opvoeding
in staatzou zjn,de nadeelen eenerkunstmatige beschaving uit den weg te ruimen en
hetvolk uit zjn ellendigen toestand totware
beschaving en zedeljkheid op te leiden.Hj

derhuid.Zj veroorzaken meestaleene bran- kocht 100 m orgen woeste grond,bauwde er

dendepjn,wordenzoo4r00ta1seendtlivenei een huis en gafaan die bezitting den naam
en gaan dan tot veretterlng over.De pestkar-

bonkelontstaatuitafzonderljke kleine,roode
vlekken, die zich hier en daar op de huid
inzonderheid aan de beenen vertoonen,daarna
zich t0t t0t grootere blaauwroode plekken

van Neuhof(1767).In 1769 trad hj tn '
h
het

lweljk metAgnes t
vcl?
zlfkdz,dedochtervan
een welgesteld koopman te Z'
tirich.Zjne 0nderneming echter (meekrapcultuur) mislukte.

maarPestalozzibleefbj zjnjlanenverbond

uitbreiden, verharden,een blaasje aan den metzjneboerderjeenopvoedlngsgestichtvoor
t0p vertoonen en eindeljk in eene roofover- behoeftige kinderen,die llj in 1775 met50
gaan? w aaronder de huid en de spieren aangetast worden.Daarna klimt de koorts t0t
typhuskoorts en er ontsta>t een snel verval
van krachten,waarna de dood onderverschil-

leerlingen opende.Doch 00k deze liep in 1780
te niet, omdat het Pestalozziaan practische

karbonkels langzamerhand herstelt.De ziekte

siedlers'/in de rEphemeriden''van Lnelin.De

geschiktheid ontbrak.Daarop volgden l8jaren
van ellendeenteletlrstelling.lnmlddelsverrees
lende verschjnselen volgt.Hetkan eehter00k zjne ster op eene andere plaats boven de
gebeuren, dat de ljder na de ettering der kimmen:hj trad op als schrjver.Reedsin
builen of na het afvallen van de root
'der 1780 verseheen zjn pAbendstundeeinesEinduurtwaarse'
hjnljk 5 of6dageneno0kwel- daarin geleverde aphorismen bevatten hetproeens, onder versch/nselen van bloedvergifti- gramma van zjn leven:nAlgemeene ontwikging,slechtséén etmaal.Degenezing,a1szj keling van de inwendige krachten der menXI.
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scheljke natuurt0tzuiverelevenswjsheid is
hetalgemeenedoelderopvoeding,00k bjde
lagereklassen.oefening,toepassingengebruik
van die krachten en van diewjsheidinieders

te Burgdorf(1803),hetwelk doorderegéring

digheden ls het doel der vorming voor een

fclozzi de toezegging van hetregtvanuitgave
van de door hem aangekondigde leerboeken

laten varen,opendehjkortdaarnametKrûni

en Tobler een opvoedingsgostichtinhetkasteel
werd erkend,zoodatdeleeraarsereenekleine

eigenaardiqen werkkring en bepaaldeomstan- bezoldiging genoten.Daarbj kwam voorPesbepaald bedrjf.Deze laatste moetalzoo ()ndergeschikt wezen aan 'smenschenalgemeene
ontwikkeling''. Kort daarna verscheen zjn
beroemd geschrift: rLienhardt en Gertrud
(1781- 1789)4 dln,en laterbj herhaling''),
waarin hj zocht aan te toonen,dat alleen

voorlageronderwjs,alsmede debelotte,dat
men hem uit alle oorden van Zwitserland

onderwjzers zou zenden,om zich metzjne

me
thode bekend te maken.In 1802ying hj
als 1id van eene Zwitsersche deputatle naar
dooreene grondigeverbetering deropvoeding, Parjs,doch gat'v6ör zjn vertrek het werk

waardoor alle krachten en vermogens ont- in hetlicht:rAnsichten iiberdieGegenstënde.
wikkeld worden,terwjlaan een edelvoor- auf welche die Gesetzgebung Helvetiens ihr
nemen en aan hetkunnen meerwaarde wordt Augemerk zt1 richten hat (1802)''. Eene
gehecht, dan aan het weten, de gebreken memorie omtrentde behoeftenvanZwitserland

van zjn tjdmetvruchtkunnen worden be-- steldehj teParjsterhand aan den Eersten
streden. Dit boek maakte een verbazenden Consul,maar ontving vandezentenantwoord,
opgang.Hetvervolg daarop,getiteld:rchris- dathj zich nietmethetleerenvan hetA BC
toph und Else(1782)'',een nleerboek voorde k0n bemocjen.Daarhetkasteelte Burgdorf
algemeene schoolder menschheid'' vieldaar- in 1803 door de regéring van Bern t0tandere

entegen weinig in den smaak.O0kschreefhj
over maatschappeljke aangelegenheden in
Zwitserland (rGesetzgebungund Kindermord,
1783''
) en kwam m eerm alen op ernstige of
hekelende Nvjsin verzettegen bestaande gebreken, zoodat hj door velen van revolutionairegezindheden werdverdacht.N0g altjd
vertoefde hj in benarde omstandigheden op
Neuhof; 00k was hj 1id geworden van de
Orde derIlluminaten,vanwiehjzichevenwel
eerlang met teleurstelling verwjderde.Eene

oogmerken bestemd werd,moest hj het in
1804 verlaten.Gedurende zjn verbljfaldaar
schreefhj:pWieGertrud ihreItinderlehrt;
ein Yersuch den Miittern Anleitungzugeben,

ihreKinderselbstzu unterrichten (1801)''en

?Buch der Miitter,oder Anleitung fiirMiitter,
lhre Kinder bemerken und reden zu lehren

(1803)''.Metdeoverigeonderwjzersvervaardigde hj: PABC der Anschauung oder An-

schaunngslehre der Maszverh:ltnisse''en rAnschauungslehre der Zahlenverhëltnisse''. De
reis naar Duitschland, in 1792 ondernomen, regéring van Bern stelde het klooster Miinhad hem in kennis gebragt met Klopstoek, chenbuchseeterzjnerbeschikking,dochomdat
W ieland,Aàrder,Jaeobi, Göthe en I'
ichte,en hj de bekwaamheid miste om orde in de
men ontwaartden invloed van laatstgenoemde huishouding te handhaven,begon het aldaar
in J?edfclozzi'd geschrift: cNachforschungen geplaatste gesticht weldra te kwjnen ,zoodat
iiber den Gang der Natur ln der Entwicke- deonderwjzershetbestuurderzaak in hanltlng desMenschengeschlechts(1797):'.Hoewel den gaven van Fellenberg teHofwyl.PestalozzL
hj ongemeen ingenomen wasmetdeHelve- gaf toen gaarne gehoor aan eeneuitnoodiging

tische Republiek,bestreed hj hetJacobinis- uit Iferten (Yverdon), om zich te belasten
mus en drong er op aan,om t0t de aloude
trouw en godsdienst terug te keeren. Toen

met het beheer van een opvoedingsgesticht
van kinderen uit alle standen, tevens eene

voorts in het nalaar van 1798 na deverwoes- kweekschool voor onderwjzers, zoodat hj
ting van het canton Unterwalden door de meteenigen van zjne Onderwjzersen met8
Franschen vele YVeezen zonder huisvesting leerlingen derwaarts spoedde, waarheen de
om doolden,rigtte Legrand,één van de direc- overige Onderwjzers na verloop van een half
teuren der Republiek,t0t P estalozzi hetver- jaar hem volgden.Toennam hettjdperk een
zoek,om dieongelukkigen in zjne hoedete aanvang,waarin Pestalozzienzjnopvoedingsnemen.Hj gafhieraan gehoor epverzamelde gesticht eene Europésche vermaardheid ver-

in het Ursuliner klooster te Stanz 80 ver- kregen. Door hem gevormde leeraars gaven
waarloosde,in huidziekte en ongedierteschier onderwjste Madrid,teNapelsen te Petersomkomende kinderen van 4 t0t 10 Jaar.Hj burg4 de Keizer van Rusland betuigdehem
verbond er leeren metw erken,de sc1100lmet in persoon zjn welgevallenin hetdoorhem
de njverheid.00k deed hj proeven om kin- volbragte werk,en I'iehte beschouwde de p0deren door kinderentelaten onderwjzen.Hj gingen, door Pestalo=i aangewend, a1s het
was er niet alleen leeraar en opvoeder,maar begin van eene hervorming der menschheid.

00k knecht en meid,en zjnekrachten zouden bezweken zjn, z00 de Franschen hem
den 9denJunj 1799nietvan zjn postontzet
hadden door de bjgebouwen van hetklooster
in een militair hospitaal te veranderen. Hj
moestzjne leerlingen vaarwelzeggen en zelf

Deze buitenqewone lofschonk aan Pentalozzi

een overmatlg vertrouwen op dedeugdeljkheid zjnerbeginselen en verleiddehem weleens tot onbilltjkheid omtrent datgene, wat
anderen elders voor het onderwjs hadden gedaan. Zelfbegoocheling toch k0n gemakkeljk
herstelling zoeken in het Berner oberland, plaats grjpen,daar hj zich gestadig in zjn
waarna hj zich teBurgdorfaan eenelagere eigen kleinen kring bewoog, met de werkschoolverbond.Hoewelhtj00k dezebetrek- zaamheden van anderen onbekend bleefenin
kingwegens zjnezwakkeborsteerlangmoest den lutsten tjd van zjn leven zeerweinig
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Wd aan lectuur besteedde. Inmiddels waren In zjn pLienhardtund Gertrud''schilderthd
de uitkomsten van het onderwjsin zjn ge- met ingenomenheid en met het volle gevoel
sticht hoogst bevredigend. Meer en meer harerhoogewaardedeordeindehuishoudi
nq,
evenwel mu kten slechts de meer gegoede maar in het practisch leven washj van d1e
standen daarvan gebruik ,zoodatheteigenljke orde meer dan iemand verwjderd.Hartstogdoel van a/estalozzi, de ontwikkeling der teljk was zjne liefdeJegenshetvolk,doch
lagere standen, geheel op den achtergrond het ontbrak hem aan overleg om die liefde
geraakte.Tevens ontstond erverzettegenhet vruchtbaar te doen werken.Maar hebben00k
stelsel van J?edfllpzzi en vooral tegen zjn zjneondernemingen schipbreuk geleden,toch

gesticht,waardehuishoudeljkeregeling niet
prjzenswaardig was.In de dagbladen werd
een hevige strjd gevoerd vöôr en tegen
Pestalozzi.Degezamenljke leeraren teIferten
verzochten dientengevolqe aan de regéring,
dat zj een onderzoek dlenaangaandemogten

is zjn werk een zegen geweest voor zjne
tjdgenooten.Hj heeftliefdeengeestdriftvoor
de opleiding der Jeugd in een ruimen kring
doen ontwaken. en z00 die opleiding thans

inallebeschaafdeStaten een onderwery isder
hoogste belangstelling,dan zjnwj d1tv00r

instellen,en de landamman droeg die taak op een groot deelaan den jvervan Pe.
gtalozxi
aan eene comm issie.Hetdoorhaaropgemaakt verschuldigd. Hj heeft onwaardeerbare ververslayeindigtmetdemerkwaardigewoorden: diensten verworven op hetgebied deropvoedHet ls te betreuren, dat de magt der 0m- kunde door hetonderwjste bouwen op den
standigheden den heerPestalozzivan denweg grondslag deraanschouwing,doo1'hetbevorhebben verdrongen,dien zjn onbaatzuchtige deren eener natuurljke opleiding en door
jveren zjneinnigelietdehaddenafgebakend. algemeeneontwikkeling dernatuurljkekrachMen moetgeregtiqheid laten wedervaren aan ten van des menschen geest''als hethoog8te

zjnegoedebedoellng,aan zjneedeleinspan- doelderopvoeding aan te merken.Zjnhonning en aan zjneonwrikbaz'
estandvastigheid, derdlarige geboortedag is in 1846 op vele
al bejammeren wj het 00kjdat een ramy- plaatsen feesteljkherdacht,en erzjn onder-

spoedig l0tden manvoortdurendbedreigde,d1e scheidene Pestalozzi-vereenigingen en Pestad00r den l00p der zaken steeds belemmerd lozzi-stichtingen t0tstandgekomen.Delaatste
werd in hetvolbrengen van datgene,wathj uitgave van zjnegezamenljke werken is in
wilde-'' Ten gevolge van verdeeldheid onder 1869- 1873 in18deelenin hetlichtverschenen.

de leeraren kwjndede inrigting en eindigde

de onderneming van Pestalozzi in teleurstelling. In 1818 sloot kkltmid met Cotta eene
pvereenkomst t0t het leveren eener nieuwe
uitgave der werken van PestalozzL.Daar het
aantal inteekenaars zeer groot was,ontving
Pestalogzi nieuwen moed,beloofde uitde inteekeningsgelden 50000 livres voor opvoed-

Pestel (Friedrich W ilhelm von) e0n Ver-

d
iensteljk regtsgeleerde,geboren teRinteln
in hetgraafschap Lippe-schaumburg den 7den
Janual'
j 1724, studeerde te Rinteln en te

Göttingen en werd benoemd t0thoogleeraar
eerst in ztjne geboorteplaats en in 1763 te

Leiden. Hj aanvaardde die betrekking met
eene oratie:nDedamnisex neglectuJurispukundige oogmerken en stichtte in datJaar bliciacprivati'1en zjnelessenwerden door
eene armenschoolte Clindy,in denabjheid vele studenten bezocht. Tot driemaal t0e bevan Iferten.In 1825 nam hj afscheid van kleedde hj de waardigheid van rectormagzjn instituut te Iferten en keerde alsbjna niflcus, maar zag zich door de omwenteling
80-Jarig grjsaard terug naar Nenhof, waar van 1795 van zjn leerstoelberoofd.Hj begaf
hj den pschwanengesang''en zjne rLebens- zich toen naar Duitschland, waar hj in
schicksale'' schreef. Daarin beljdt hj met 1792 door den Keizer in den rjks-adelstand
loFeljke openhartigheid de fouten en gebre- was oygenomen, doch keerde op dringende
ken1 die aanleiding gaven tothetm islukken uitnoodlging van Curatoren en Senaat in
zjnerpractischeondernemingen.Dezeopregt- 1803 naar Leiden terug,waar hj den 16den
heid is in hem meer te prjzen,dan in zj'ne October 1805 overleed.Hj was lid derMaatlevensbeschrjvers en beoordeelaars de ligt- schappj van Nederlandsche letterkunde te
vaardigheid,waarmede zj van diebljkbaar Leiden en leermeester van Bilderdl
jk. Van
overdrevene zelfbeschuldigingen gebruik m a- zjne geschriften vermelden wj:cAnimadverken. In datzelfde Jaar zag hj zich benoemd siones quaedam ad CorneliiTacitlGermaniam
t0t 1id der directie van het Helvetischgenoot- (1747)'',- pElementaJurispubliciuniversalis
ldentiae
schap te Schinznach. In het volgende Jaar (1740- 1152)'',- pFundamentalurisprt
naturalis accincta in usum auditorum (1773;
d
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v00r: pueber die einfachsten Mittel, womlt 5de druk,1806)'',- en pcommentariideRe-

die Kunst das Kind v0n der W iege an bis publ
ica Batava (1782;2dedruk,1798,3d1n)''.
ans sechste Jahr im h:uslichen Kreiserziehen
Pesth of Pest, een Hongaarsch comitaat
kann.''Htjoverleed te Brugg in Aargat
lden tusschen do Donau en de Theisz,en sedert

17denFebruar/1827.- HoewelPestalozzieene
grondige kennis bezat van desmenschen aard
en aanleg in het algemeen,miste hj de geschiktheid om den afzonderljken mensch te
doorgronden en te besturen.Hj aanschouwde
methet00g desgeestesdeheerljksteidealen,
maar was blind, wanneer hj den weg t0t
bereiking van dezeidealelzmoestaanwjzen.

1876 doorinljving van een grootgedeeltevan

het district Klein-Koemanib'vergroot,grenst
in hetnoorden aan de comitaten HontenNe0grad,in hetOostenaanHevés,Jazygië,GrootKoemanië,Szolnok en Csongrad,inhetzuiden
aan Bacs,in hetwestenaanTolna,Stuhlweiszenburg, Komorn en Gran en teltop 204 D

geogr.mj1775000inwoners.Tenoostenvande
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Donauishetlandeeneaanzienljkevlaktemet Ned. bunder en is in 12 wjken verdeeld.
zandgrondenenuitgestrektemoerassen,terwjl Deze zjn:de Binnenstad (Belvâros) ofhet
hetnoordwesteljk gedeelte,aan deoverzjde oudePesth metfraaje,antiekegebouwen,
vangenoemderivier,bergaehtigis.T0tderivie- de Leopolhtad of het noordeljk gedeelte,
ren behooren er: de Donau, die er het St. tevens hetmiddelpunt van den handel,- de
Andréas-enhetCsepel-eilandvormt,- delang- oostel
jk jelegene %'
lteresiënstad,hoofdzakeljk
zaam stroomende vischrjkeTheisz,- deZa- door Israelieten bewoond,- de Josepltstaden

gywametdeGalga,- voortsdeRâkos,Hajta, deI'
ranzstad,- en aan deoverzjdederrivier
Groot- en Klein-Tapio.Van de minerale bronnen hebben de baden te Ofen de meeste vermaardheid.Op den linker oevervan deDonau
vindt men er hetRâkosveld,waar de Hon-

de Vestin-q ot'de Bovenstad, de W aterstadj
welkezichtotaandeDonauuitstrekty- deLand-

dfrccf,- Newstift,- O%d-Ofen,- deCl
tristinayJt:I!,- R aitzensfad,- enEœtravillan.Van de
garen totaan dentjdvankoning Lodetvl
jk11 straten en pleinen noemen wj in deeerste
dikwjls hunne landdagen hielden.Degrond plaatsdekadenlangsderivier,- voortsalsde

is er in de om streken van Kalocsa,alsm ede voornaamsten van een grootaantalpleinen het
in deheuvelachtigegedeelten,zeervruchtbaar, Franz-loseyhsplei
nmetdenkroningsheuvel,maar tusschen de Donau en de Theisz mee- hetRaadhulsplein,- hetFranz-De
'ak-plein,rendeelszandig en bar.Hetbouwlandbeslaat het Josephsplein methet bronzen standbeeld

er 441/:0/0,hethooiland 141/20/0,hetweiland van den aartshertog-paladjn Joseplà(f1847),
280/0,dewjnbouw 31/:0/0enhetbosch9,
/12G/o. wjdersdeW aitzenerstraat,hetcorso van
T0t de voortbrengselen van den bodem be- Pesth,metsierljke winkels,- deHatvaner
hooren er:tarWeenanderegraanBoorten,maïs, straaten de Franz-Déak-straat.Devoormalige
hennep,tabak,aardappelen en suikerwortels, ringmuren en wallen zjn erin ruimebotlle-

en vooral wjn,inzonderheid in den omtrek
van Ofen.Men verbouwde er in 1873 opruim
33000 Ned.bunders llg millioen Ned.vaten
wjn,terwaardevan7millioenOostenrjksche

vardsherschapen.Inzonderheid vermeldenwj

de Radiaalstraat;dezelooptvan den W aitzener
Boulevard door de Theresiënstad naar het

Stadsboschje,is2275 Ned.ellang,doorloopt

gtllden. Er is weinig hout, zoodat er riet, een achthoekig en een rond plein en heeftgestroo en zelfs gedroogde mest als brandstof deelteljk eenebreedtevan 34 en gedeelteljk
Avorden gebruikt.In de Aveiden vindt maen er eene van 46 Ned.e1.Van de merkwaardige

groote kudden schapen,runderen en zwjnen. kerken noemen wj deHoofdkerk uitde15de
Ip 1870teldemeninhetgeheelecomitaatbjna eeuw , - de universiteitskerk, de fraaiste

100000 paarden, ongeveer 150000 runderen, van Pesth,- de koepelvormige Leopoldsruim 700000 sehapen en 181000zwjnen.In kerk ,- de Maria-llemelvaart-kerk,waar in
de beidegrooterivieren vangtmen veelvisch, 1867keizerFrclzJosephen zjnegemalingeterwjl hetrjk der delfstoFen er niet veel kroondwerden,- endeGarnizoenskerk.Voorts
belangrjksoplevert.De voornaamstebronnen heeft men er eene Grieksche en eene Hervan bestaan zgn erlandbouw en veeteelt.De vorm de kerk,2 Evangelisehe kerken en een
njverheid bepaalt er zich grootendeels t0t de paar synagogen. Andere merkwaardige gehoofdstad, doeh de handel is er levendig en bouwen zjn erde Koningsburg,op den berg
w ordt er door de stoom bootvaart en door dervesting te Ofen,m et 203 vertrekken,de
spoorw egen niet weinig bevorderd.
kostbaarheden derH ongaarschekroon en een

De evenzoogenoemdehoofdstad ligtopden fraajen tuin,- hetpaleisvan hetgrafeljk
geslacht Sandor (thans de woning van den
Ofen(ziealdaar)ofBoeda(Buda),enbeideste- eersten minister),- hetpaleisvan hetgradenzjnin1873onderdennaam vanBoeda-pesth feltjk geslacht TlllkL (thans hetverbljfvan
tot ééne gemeente vereenigd.De Donau ver- aartshertog Joseplöj,en onderscheidene andere
linker Oever van de Donau,tegenoverdestad

toontzich hier in volle pracht. Hare breedte
bedraagt boven de Margaretha-eiland-brug
850- 950 Ned. el, maar vernaauwt zich allengs t0t 300 Ned. e1, om zich beneden de
stad t0t eene waterkom ter breedte van 1140
Ned.el uit te breiden.Debeidesteden zjn
door eene grootsche,in 1842- 1849gebouwde
kettingbrug verbonden; deze is 390 Ned.el
lang en 12,6 Ned. el breed, heeft tussehen

de beide middenyjlers eene spanning van

paleizen,- de stadsschouwburg te Ofen,en in Pesth: het nationaalmuséum ,- het
académiegebouw met eene prachtigevestibule
m et marm eren zuilen en eene groote zaalj

metfresco'suitdereschiedenisvan Hongarije
en met 221 karyatlden versierd,- het stedeljk redoute-gebouw , in 1859-1865 verrezen,metgrootebogengangen enverschillende
grûûte en kleine zalen,- het belastinggebouw aan de Donau,- het uitstekend inge-

190 Ned.el,bezlt aan beide zjden groote rigt stedeltjk slagthuis,- hetRaadhuis,magazjnen derstoombootmaatschappj,en is de Beurs,- en de nationale schouwburg.

Boedapentln is de vergaderplaats der H0nin 1870 voordenjrjsvan 7millioen Oosten- gaars
che ligehamen van M agnaten en V olksrjksche gulden ultde handen van aandeel-

houders in die der regéring overgegaan.Eene
tw eede grootsche brug is in 1872 gelegd en
in 1875 voltooid;deze is 474 Ned.ellangen
17 Ned.el breed en heeft 5,3 millioen O0s-

vertegenwoordigers,dezetelvanhetministériej
van de rekenkam er, van onderscheidene ge-

regtshoven,vankerkeljkebesturen,vanhoofdoëderen en van talrjkeambtenaren.Ook zjn

tenrjksche gulden gekost.Eene derde brug, er 15consulsvanbuitenlandscheMogendheden.
en weleene spoorwegbrug,is in aanbouw.
De stedeljkeregéringiserop nieuw geregeld
Boeda-pesth heefteeneoppervlaktevan 18612 door de wet van 1872. Aan het hoofd van
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het bestuur bevindt zich een doordeltjks- schap,- hetGeolt
yisch Genootschap,- het
regéring benoemde opperburgemeester, en Meteorologisch Instltuut, - de Vereeniging
voortsheeftmen ereengekozenburgemeester, voor Beeldende Kunst, enz. W jders vindt

de stedeljke vertegenwoordiging en de over- men er onderscheidene inrigtinjen van welheid.De policieiseraan hetstedeljkbestuur dadigheid, uitstekende bad-inrlgtingen, 00k
onderworpen en de brandweer uitstekend in

voor het volk, en eene uitmuntende water-

orde.T0t de inrigtingen van Onderwjs be- leiding, welke de stad van gefltreerd water
hoort er in de eerste plaats deKoninkljk- uit de Donau voorziet.

Boeda-pesthteldein1869ruim 270000zielen,
cardlnaal Peter Tlzvlt- in 1635 te Tyrnau van welke zich meer dan 200000 te Pesth
gesticht, in 1769 door M aria 7'#ere.
$ïl t0t bevinden.T0tdie bevolking behooren 195000
eene Koninkljke universiteitverheven en rjk R. Katholieken, 14000 Lutherschen, 13000
begiftigd, in 1777 naar Ofen, in 1783 naar Hervormden,2000Grieken en45000Israëlieten.
Pesth verplaatst en in 1850 op den voet der In 1876 wasdie bevolking echter aanmerke-

Hongaarsche universiteit; zj werd doorden

andereOostenrjkscheuniversiteiten georgani- ljk geklommen,zoodathj metde bezetting
seerd.Het gebouw verreesin 1786ten tjde een getal opleverde van 309208 zielen.Deze
van Josepk Z Men had er gedurende den stad bekleedt in Hongarje met betrekking
cursus 1875- 1876 om streeks 150 leeraren en tothandelen njverheid verreweg den eersten
2630 studenten,van welke ruim de helftzich

rang. Men heeft er 18 machinenfabrieken,

op de regten toelegt.Hetverrnogen deruni- uitgestrekte scheepstimm erwerven, 28 fabrie-

versiteit bedraagtongeveer 6millloen oosten- ken van muziek-instrumenten,groote tabaksrjksche gtllden. Daarmede zjn verbonden en sigarenfabrieken,onderscheidene steenbakeen collége voor Hervormde theologie, een kerjen,wolwasscherjen,enz.Dehandelwordt
seminarium voor rabbjnen,eeneveeartsenj- er Ongemeen bevorderd door de scheepvaart
school,eene verloskundige school,5 klinische op de D onau en door onderscheidene spoorscholen,een physiologisch instituut,een ana- wegcn,welkezichteBoeda-pesthvereenigen,
tomischkabinet,eenscheikundiglaboratorium , voorts beeftmen er:markten,geld-enwisseleen botanisehe tuin, verschillende muséa en banken, crediet-instellingen, spaarbanken,

eeneboekerjmet120000deelen en velehand- verzekeringsmaatschappjen enz.De vrjnaetschriften.Voortsheeftmen ereeneuitstekende selaars hebben er 14 werkplaatsen, en het
polytechnische sch0olmet 57 leeraren en 862 gezellig genot wordt er verschaft door het

studenten (1876), en het Ludovicum , eene NationaalCasino.O0k zjn erOnderseheidene

militaire school.Andere inrigtingen van on- schouw burgen, volksfeesten en uistekende
derwjs zjn er:verschillendegymnasia,reaal-, w andelplaatsen, inzondexheid op het M argahandels-, teeken- en muziekscholen, een R. retha-eiland,een eigendom vandenaartshertog
Katholiek seminarium kweekscholen voor Joseph; hier vindt men restaurantst hôtels

onderwjzersenonderwjzeressen,eneindeljk en onderseheidenebaden.Eindeljk heeftmen
140 lagere scholen met 742 onderwjzersen er in de nabjheid der stad vooralnaar de
32590 leerlingen.Toch staatde volksontwik- zjdevan Ofen,fraaje,bergachtigeomstreken,

keling er n0g geenszins op hoogen trap,daar uitnem end gesehikt om aan de stedelingen
ongeveer 300/0 onervaren zjn in het lezen uitspanning te versehafen.
en schrjven.Men heeft er voorts een groot Van de vroegste geschiedenis van Pesth is

aantalwetenschapgeltjkeinstellingen,genoot- weinig bekend.In de13deeeuw waszj eene
schappenenvereenlgingen,zooalshetNationaal aanzienljke stad,werd in 1241door deMonMuseum
' en de Académie van W etenschappen. golen verwoest,maarbegon weldra op nieuw
H et eerste bevat eene verzam eling van 600 te bloejen.Inden aanvang der 16de eeuw
schilderjen,eeneethnographischeverzameling, wel'
d zj onder de heerschagpj der Turken
een kabinet voor natuurljke historie, een en bj de herhaalde belegerlng der vesting
kabinet van munten en oudheden,eene ver- Of
en in een puinhoop herschajen,en eerst
zameling van gipsaf
kietsels en eene boekerj na hetvardrjven derTurken ln 1686begon
met 150000 deelen, 900 oirkonden en 16000 zj zich door hare gunstige ligging op nienw
handschriften.De Aeadémie van W etenschap- te ontwikkelen.Karel VI stichtte er in 1727
pen diende aanvankeljk alleen ter ontwikke- de prachtige Invalidenkazerne,en Joseplt11
ling van de Magyaarsche taal, m aar is in verplaatste in 1764 de universiteit uit Ofen
1869 in eene algemeene wetenschappeljke derwaarts. Meermalen was zj blootgesteld
vereeniging met3 afdeelingen herschapen.Zj aan overstroomingen van de Donau;daardoor
bezit een musêum van 694 schilderjen,eene werden in 1838 bjna 3000huizen vernield,
fraaje verzameling (meer dan 50000) van en honderdemenschen kwamen erbjOm het
m erkw aardige kopergravures en handteeke- leven. In 1848 werd zj de zetel 7an het
ningen en eene boekerj van 100000 deelen. Revolutionaire Bewind, en deRjksdagvan
T0t de wetenschappeljke vereenigingen be- Hongartje werd van Preszburg verlegd naar
hoorterhetKisfaludy-genootschapvoorfraaje Pesth.Den 4denJanuarj 1849verlietKossntlt
letteren en aesthetiek, - hef St. Stéfanus- met hetHongaarsche leger de stad?- daags
genootscha'
p,in 1847 gestichtt0thetuitgeven daarna trokken Wi
ndiselt
yrötzen Iellas
jin'er
van R.Katholiekewetenschappeljkeenpopu- binnen,en den iden werd Pesth in staatvan
laire geschriften, - het Genootse,hap voor beleg verklaard.Den 23sten Aprilontruim den
Hongaarsche geschiedenis,- hetGeneeskundig de Oostenrjkers de stad, waarna zj door
Genoptschap, - het Natuurkundig Genoot- Dembinskibezet werd,zoodateerstgenoemden
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haar uitOfen bombardeerden.Nadecapitulatie

van Vilâgosvielzj wederin handen van de
Oostenrjkers.Vooralsedertharevereeniging
metOfen neemthaarbloeivanlaartotjaartoe.
Pestvogel(Bombicillagarrula),00k bee-e ,w'
qnsta-t en gl
jdestaartgenaamd,heet

zjnvaderjdiednordiensoudstenzoonFeodor
zldzj#df# werd opgevolgd.Toen Feodor in
1682 overleed,werd Pder met voorbjgang
van den halfBtompzinniqen lman t0tCzur
uitgeroepen. Doch Soplt%at de volle zuster
van Iwan, haalde de Strelitzen over t0thet
plan, om Iwan en Peter beiden t0tCzaren te

men een vogel, die t0t de Zangvogels, en
wé1t0tdefamilie der VliegenvangerBbehoort. verhelen ter&ijlzi
j zelve eigenljk regéren
Deze fraaje vogel, ongeveer z0o groot als zou.De beidebroederswerden dientengevolge

een spreeuw ,heefteen vrj grooten k0p,een
afgerondenstaartenkortepooten.Zjnekleur
is over het geheel roodachtig paarsgrjs,

den 23stenJulj 1682gekroond,endeKeizerin-

voedt zich met insekten en bessen,bewoont
hetnoorden van Europa en Azië en komt in
0nsVaderland zelden voor.
Petarde noemtmeneenesoortvanmetalen
m ortier ixl den vorm van een afgeknotten
kegel meteen zundgatin den bodem ,waarin
eene lang brandendelontkanworden geplaatst.
De petarde wordt metbuskruid gevuld,opge-

gerigt Europeesch leger te vervangen.Nadat

driehoekigenbek,puntige vleugels,een iaauw

w eduwe moest de reeds door haar aanvaarde

waardigheid van rjksbestuurderesafstaanaan
Sophia, die nu met onbeperkt gezag heeraan den staart en den buik wat lichter en schappj voerde en in 1687den titelaannam
op den k0p en in den nek roodbruin.Eene van opperheerscheres.Hetont
lerwjs,dataan
streep langsdezjden van den k0p,dekeel, Pder ten deel viel,was van weinig belang.
de slagpennen en de buitenste grootevleugef- Men lietdenvrjen teugelaanzjneneiqingen
dekvederen zjn zwart.Laatgenoemden en de enomringdehem dooreenaantaljongelledenj
slagpennen zjn aan de toppen wit.Aan de die zich aan allerleidwaasheid en losbandigbuitenvlag der groote slagpennen ontwaart heidovergaven.Alleen de militaire excercitie,
men eeneiitroengelestreep en aan de kleine die door Lefortuit Genève bestuurd werd,
slagpennen een vermiljoenrood blaadje. De boeide zi
jne belangstelling en bragt den
staart is aan het uiteinde geel en bj zeer Jeugdigen Czaar op het denkbeeld om de
oude mannetles rood gestippeld.D6ze vogel woeste bende der Strelitzen door een wél inhj den 6den Februarj 1689 in hethuweljk

was getreden met Eudorla Fep#oroowl La-

poesjin,kwam hj den 8sten Junj in verzet
tegen zjne zuster,dempte den opstand der
Strelitzen, verwees DopMa naareen klooster
en hield den 9denSeptember1689 zjn intogt
te Moskou. Iwan liet volgaarne de teugels
klosten bj muren,bruggen!palissadéringen van het bewind in handen van zjn broeder.
enz.geplaatst,welkemen w1llaten springen. Om de magtderStrelitzen tefnuiken,vermeerMen meent,datde petarde in 1570 in Frank- derde hjhetkorpsderdoorLefortgeoefende
rjk doordeHugenoten isuitgevondenqthans soldaten en lokte een groot aantaloëcieren
Van elders naar Rusland. Met niet minder
wordtzj nietmeergebruikt.
Petasites of Twssilagopefcq
vifed,zie Hoef- geestdrift was hj bezield voor hetdenkbeeld

blad.

om aan Rusland eene vloottebezorgen.Nadat

Petavius (Dionysius) of Petan,een ver- hj in 1696 eene zamenzwering, die zjne
diensteljktjdrekenkundige,geborenteOrleans verwjdering bedoelde,gestreng gestraftyRoden Q4sten Augustus 1583,w erd a1s professor manodanowski t0trjksbestuurderbenoemd en
geplaatst aan de hoogeschool te Bourges, deStxelitzenlangsdegrenzendesrjksverdeeld
maarlegde na verloo? van 2Jaardiebetrek- had,aanvaarddehjinApril1697inhetgevolg
king neder en trad ln 1605 te Parjs in de van een naar Nederland bestem d gezantschap,
OrdederJezuïeten.Hj wasalsleeraarwerk- aanwelks hoofd zich LLfort,Golowin en W oszaam aan verschillende collegiën der Orde, wizyw bevonden, onder den naam van Peter
werd in 1621 hoogleeraarin degodgeleerdheid A lc/zcilo'
lp eene reisnaarhetbuitenland.Eerst
teParjs,en overleed aldaarden 12denDecem- ging hj over Riga, Mitau, Königsberg en
ber1652.Zjnvoornaamstegeschriftiggetiteld: Berljn naar Nederland,voegdezich hierbj
DDedoctrinatemporum (1627,2dlnl''twaarbj zjn gezantschap en wasa1sprivaatpersoon
hj.a1s derde deeleen ruranologion (1630),, tegenwoordig,toen deAlgemeene Staten daarvoegde.Die werken zjn bjherhaling llitge- aan gehoor verleenden. In matrozengewaad
geven,enzjn rRationarium temporum (1633)'' werktehjvoortsopeeneszheepstimmerwerfte
diendegeruimen tjd t0tleerboek dergeschie- Zaandam (waar men n0g hethuisjein eere
denis op descholen.Voortsschreefhj:rTa- houdt,waar hj zjn verbltlfhield),om zich
bulae chronûlogicae regum , dynastiarum ,ur- in den scheepsbouw te bekwamen. In het

bipm ?rerum,virorumqueillustrium (1628 en
laterl''en pTheologicadogmata (1644- 1650,
5 dlnl'' op nieuw uitgegeven in 8 dln door
Fournials,1765- 1767.
Peterq onder dezen naam vermelden wtj:
Drie Kelzersf
lJl Rwsland,nameljk
Peter I zfdzl/e'
lpïfj/' de Groote, een zoon
van keizer Aleœei en van Natalia .Eiriltv lc

begin van 1698 ginghjnaarEngeland,
.waar
hj meerdan 500handwerksliedenen kunstenaarsin dienstnam.De universiteitte Oxford
schonk hem hetdoctorsdiploma.Van Holland,

waar het hoofddoel van zjn gezantschap,

nameljk om eene vloot te verkrjgen tepen
de Turken,niet bereiktwas,begafhj zlch
naar Saksen en vanhier naar W eenen en

Naris
jkén.Hj werd geboren den 9denJunj Preszburg. Den 4den September 1698 kwam
(3osten Mei) 1672 teKolomanskole Selo,een hj weder te Moskou en hield een bloedig
dorp bj Moskou en verloor reeds in 1616 wraakgerigt over de Strelitzen)die wederom
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oproergemaakthadden.Eigenhandigsloeghj
velen van hen het hoofd af. 00k EW oria
moestzich naar eenkloosterbegeven,terwjl
hj deStrelitzen overhetrjk verdeelde,z004atzj allengsverdwenen.Vandatoogenblik

schen een eindeaan hetmonopolie derkroon,
en alleen de handel met China en op de
Caspische Zee bleef in handen van bevoor-

Januarj 1700afgeschaft,enalleaanzienlljken
ontvingen bevel,om zichnaarDaitschewjze
te kleeden. De Dertigjarige Vrede,den 3den
Julj 1700 metdePortegesloten,had hetin

weeshuizen en seholen verrjzen.00k ging
hj de overdreven beeldendiensten hetbjgel00fte keer,moedigdedemjnontgix ingaan,

regte maatschappjen.D00r hetstiehten van
eenregéringscollègewildehjhetbestuurver-

af volgden de hervormingen elkander op met beteren en door eene soort van rekenkamer
ongemeenen spoed. In 1699 had de eerste alle verduistering van gelden onderzoeken en
ligting van soldaten plaats.De oud-Russische strafen.Hj verordende geljkematen en getjdrekening,volgens welke hetJaarin den wigten, zorgde voor het brievenvervoer door
herfsteen aanvang nam ,werd metden lsten rjdende postboden,en deed vondelingen-en

1696 veroverde Azof,den sleutelderZwarte
Zee, aan Rusland toegekend,en om nu 00k

deed kanalen graven en ontw ierp zelfs een
plan om door middelvan de W olga de Caspische Zee met de Zwarte Zee te verbinden.

aan de Oostzee vasten voet te verkrjgen, Door de instelling eener Heilige Synode werd
verbond Peter zich met Denemarken en met den 14denFebruarj1720voorgoedeeneinde
Awgn.ntu.
g11 van Polen tegen Zweden.Hoewel gemaakt aan het patriarchaat, en de Czaar
hj bj Narwaden zlstenNovember1700 voor verklaarde zich zelven het hoofd der Kerk.
Karel XII hetonderspit moest delven,stel-

Deoorloyzuchtigeondernemingen tegen Zwe-

den de onbezonnene bemoejingen van zjn den,die lntusschenbjna onafgebrokenwaren

teyenstandermetde binnenlandscheverdeeldheld in Polen hem in staat,om een invalte
doen in laatstgenoemd rjk en Ingermanland
teveroveren,waarhjin 1703degrondslagen
legde van detoekomstige hoofdstad van zjn

voortgezet, eindigden door den Vrede van

Karel XII de Porte had overgehaald, om
den lsten December 1710 aan Rusland den
00rl0g te verklaren, trok Peter den 27sten

voortzetten van dien oorlog afzienjomdateen
storm de Russische vloot op de Caspische
Zee had verstrooid.In Mei 1724 werd Catka-

Junj 1711 over de grenzen van Moldavië,
waar de hospodar Demetriu .
Kllfd-lr zich
aan zjne zjde schaarde.Daar Peter echter
op den 14denJulj in den slag aandeProeth
voordepvermagtvandenvjandbezweek en

dlg geroond, en in datzelfdeJaarwerden
ten gevolge van een regterljk onderzoek 19
aanzlenljke staatsambtenaren teregt gesteld

Njstad van10September1721,waarbilEsthland,Ljiand,Ingermanland,Carelië,W iborg

en Kexholm aan Rusland werden afgestaan.
De Besturende Senaat en de Synpde namen

rjk.De oorlog tegen de Zweden werd nu bj die gelegenheid hetbesluit,dataan den
met goed gevolg voortgezet; de Russen be- Czaar de keizerljketitelmoestworden toegonnenzichvan EsthlandenLjiandmeester gekend, en den zden November 1721 werd
te maken, en de nederlaag van Karel X1I hj te Petersburg plegtig t0tkeizeruitgeroebj Poeltawa (1709) wees op heteindevan pen. In 1723 trok hj aan het hoofd van
den voorspoed der Zweden, waarna Peter 30000 soldaten ten strjde tegen Perzië en
geheelLjoand,alsookCarelib'veroverde.Daar veroverde Derbent, maar hj moestvan het

en 5 metde knoet gestraft.Ditbragtechter
geenerlei verbetering, daar Peter de kunst

tusschen die rivier en een moeras werd inge- nietverstondom eerljkemannenrondom zich
sloten, moest hj bj den Vrede van Hoesch te verzamelen en aan het volk eergevoelin
(Q3 Julj) aan de Turken beloven,dat hj te boezem en. In hetalgem een was de regtsAzof en al het dâir aanwezige geschutwe- plegingin zjn ttjd hoogstgebrekkig.Hj bederom z0u afstaan.In 1713 deden de Russen noemde eene commissie om een nieuw weteen inval in Finland,en de Russische vloot boek te ontw erpen, maar zj bragtnietst0t
behaalde den 7denAugustus1714bjdeAlands- stand. Intusschen werden degeesteljkegoeeilanden eene glansrjke overwinning op de deren aan hettoezigtderregéringonderworpen
Zw eedsche. Vervolgens strekten de zorgen en stichtte hj te Petersburg deAcadémie van
van P eter zich evenzeer uit tot de binnen- W etenschappen.In weerwilvan eenepjnljke

landscheaangelegenheden desrjl
ts.Hjspande ziekte zettehj zjne bezigheden voort,totdat
alle krachten in om njverheid,verkeer el1 hj door het vatten van koude,bj zjne?0handelop tebeuren,stichttescholen en boek- gingen om hulp te brengen aan een schlpj
drukkerjen en zorgde voor de vertaling en dat metde golven worstelde,op het ziekbed
versyreiding van degeljke buitenlandscheçe- werd geworpen en den 8stenFebruarj (28sten
schrlften. Daarentegen namen zjne opvlle- Jant
larj) 1725 overleed.Daar hj geenebegendheidenzjneverslaafdheidaandensterken schikkingen had gemaakt omtrent den troon,
tadrank met de jaren toe. Mentqiikow en de werdhj opgevolgd doorzjnegemalin Catl
hem geenszins trouwe Catharina,die htJin rizlg 1. De overledene was ruw en kende
1712,met het o0g op haar beleidvolgedrag geen teugelvoor zjne hartstogten, wellust
tegenover deTurken bj zjneinslulting in '
t en dronkenschap,maar hj zorgde metden
voorgaande jaar, openljk a1s zjne gemalin grootsten jver voor den bloeivan zjn rjk.
had erkend, drongen zich diep in zjne Als heerscherwashj een dwingeland,maar
gunst en haalden hem zelfs over om zjn tevens een hervormer met een helder hoofd

eigen zoon Alêœei ter dood te veroordeelen. en een vasten wil,zoodatmenhem dengrondEene betere handelsw etgeving maakte intus- legger kan noemen van den Russischen Staat.
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ln de aanzienljkste steden des rgks zijn
shndbeelden te zjner eer opgerigt. - Het
zoogenaamdepTestamentvanPeterdeGrppfe''
waarin de toekomstige veroveri
njenvan Rusland Nvorden aangeTiezen, schpnt een V0r-

foltertuigen uit den Weg,verlugde voor het
volk den prjs van het zout,vaardigde verordeningen uit tegen de toenemende weelde,
verminderde de in- en uitvoerregten en ver-

beterdd de strafwetgeving.Hj deed moeite
om den handelen den landbouw op te beuren
dichtselte zjn van Napoleon 1.
Tefer 11 zleaWefzzlf.
:
J',een zoon van den en de vloot en het leger in een beteren
ongelukkigen czarewitsl
' Aleœlien alzoo een toestand te brenqen. M et Frederik 11 van
kleinzoon van Peter de Gropfe,geboren den Pruissen, v00r w len hj den diepsten eerbied
23sten (12den) October 1715.Hj werd den koesterde,sloothj vrede(Mei1762),waarbj
l7den Mei 1727 de opvolgervan Catltarina I hj het door de Russen reedsveroverde koonder de voogdjschapvan een regéringsraad. ningrjk Pruissen teruggaf en het legervan
W eldra echter stond hj geheel enalonder Frederi
kmet15000manondergeneraalTsjerden invloed van Ments
jikow,en Peter werd sifdo/df
r
versterktr. om de aanspraken van
zelfs verloofd aan eene dochter van dezen, het Huis Rblste%n-Goftorp op Sleeswjk te
terwjlMents
jikow zelfNatalia,dezusterdes doen gelden,maakte hj zich gereed t0teen
Keizers,t0t gemalin begeerde.Nadat die eer- oorlog met Denemarken en wilde hj zich
zuchtige staatsman ten val gebragt en naar aan hethoofdvan zjn legerplaatsen,toen te
Siberie
- verbannen was, kwamen de Dolgo- Petersburg eene zamenzwering uitbarstte beroeki'
.
v in zjne plaats.Peter werd den Tden stuurd door zjne eigene gemalin die,door
Maart 1728 metgroote plegtigheid teMoskou Peter met verwjzing naar een klooster begekroond en hield aldaar zjn verbljf.Den dreigd,de aanzienljkeRussen aan harezjde
lodenDecember1729verloofdgndeDolgoroeki's had weten te brengen. In plaats van met
hem aan Qatl
tarinaDol
goroek%en hethuweljk zjne soldaten aanstonds tegen de oproermawerd op den QdenFebruarj 1730vastgesteld. kers op terukken,deedhj in een briefaah
Den 28sten Januarj echterkeerde deKeizer Catltarina? die in den nac.ht van den 8sten
ziek van de Jagt naar zjn paleis terug en op den 9den Julj 1762 t0tKeizerin wasuitoverleed den 9den Februarj 1730aan depok- geroepen, afstand van den troon en legde de
ken.HjwerdopgevolgddoorAnnaf'
lntxzlof
zwl. belofteaf,dathj naarDuitschland z0utemlgPeterIIIFdot
fxof
zlï/j/,alshertogvanH01- keeren.Men lokte hem echternaarPetershof,
stein-Gottorp KarlPeter JlrïcFzgeheeten,een voorts naar het landgoed Ropsja en dwong
kleinzoon van Peter de Groote#nameljk een hem t0t de onderteekening der acte van afL
Z00n Van diens dochter Anna Petrowna en stand. Den l7den Julj 1762 overrompelden
van hertog Karl Fdd#rïcA eon eoldfeil.Hj achtzaâmgezworenen den gevangen Keizeren
werd geboren teKielden29stenJanuarj1728, dwongen hem vergif in te zwelgen,en toen
en daar met Peter 11 het HuisRomanow ill dit niet genoeg werkte,werd hj door Orlow
manneljke1jn wasuitgestorven,riepkeizerin geworgd.
Elizabetk hem naar Rusland, waar hj den
Een Zcfz
i/zldcFzKeoer,nameljk:
18den N ovem ber 1742 totgrootvorsten troonPeter 11 '
pcl Cowrtenay. Hj was een zoon
opvolgerwerdbenoemd.Hj omhelsdedaarbj van Peter T, volgde dezen op in hetbeheer
de Grieksche godsdienst en aanvaardde den der graafschappen Tonnerre en Nevers in
naam van Pder Feodorof
mifà
z
/.Bjna tegeljker 1183,en verkreegdoorzjnhuweljkhetgraaftjd (4 November 1742) kozen de Zweedsche schap Auxerre en heterfkegtvan het VlaamStanden hem tot Koninq.Den lstenSeptem- sche Gravenhuis op den Latjnschen keizersber 1745 trad hj met prlnses Ropl
da zlg/
Mdfl troon, dien hj na den dood van keizerHenvan dwFzllf-zeràdf,laterkeizerin CatharinaJf, tfrik I (1216) wilde beklimmen.Bj zjne p0in het huweljk.In laatstgemeld Jaar werd ging echter, om door Illyrië en Macedonië
hj meerderlarig verklaard, maar Elizabetk Constantinopeltebereiken, werd hj in 1217
zorgde,dat hj van alleregéringszaken ver- door den Griekschen vorst Theodorws A ngeln
wjderd bleef.De8 winters moest hj in het gevangen genomen en gedood,terwjlzjne
paleis der Keizerin eene soort van gevangen- ge:aalin Jolanthe de teugels van het bewind
Bcha? verduren,en alleen des zomeramogt in handen had.Zjnezonen Roberten Boudehj zlch naarhetkasteelOraniënburgbegeven, w?7
/4droegen achtervolgensdekeizerskroon.
waarhj metzjneHolsteinscheoëcieren ver- Een 7:/Z.# v@n Og.
çfï!ï;,nameljk:
Peter de '
F'
ree#d,tweeden zoon van koning
maak zochtinslemppartjen.Degeboortevan
di
e
de
n
naam
ont
vi
ng
van
Pal
t
l
e0n Z0On?
AlfonswsXI en van Maria tlzlPortugal.Hj

Tefr/fZIiJ.
P legde den grondslag voordeduur- werd geboren te Burgos den 3osten Augustus
Zam e verdeeldheid der beide echtgenooten, 1334,beklom in 1350 den troon van Castilië
daar Peter m et reden de echtheid van dien en trad in 1353 in hethuweljk metBlanoa,
/pfzrùt'zlen zuster
telg in twjfeltrok.NadendoodvanElizabetlt eene dochtervan Pierrede .

(5 Januarj 1762)beklom Peterden troon.Hj der Koninginvan Frankrjk,zonderevenwel
verleende aanstonds eene r'uime amnestie,hief zjnomgangtestakenmetdonnaMaria.
Pc#îllc,
vpor den adel de oude rjkswet op?datgeen wier broederenbloedverwantenm etdehoogste
onderdaan zonder verlofdes Keizers hetland

staats.ambten waren begiftigd.Daardoor ont-

verlaten mogt,schafte degeheime kanselarj stond een oproer,aan welkshoofd zich zjn

af, eene schrikwekkende regtbank, die ge- halfbroeder H endrik Trastamara en A lraro
stadig hetleven der ingezetenen aan de onge- Terez de Clldro bevonden. Zj namen den
rjmdste beschuldigingen prjsgaf,ruimde de Koning govangen en noopten hem t0t de
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belofte,om zjneminnaresteverstooten.Peter
ontsnapte, vond steun bj de Rjksstanden,
deed Blanea in de gevangeniswerpen en nam
eene bloedige wraak op zjne tegenstanders.
Toen hj in 1362 een pasmetAragongesloten
vrede verbrak,verbonden zich alzjnevjan-
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het leger van Gotfried ran .
fozlbs,die in
1099 Jerusalem veroverde.Hj werd erstadhouder, doch keerde weldra naar Europa
terug, waarhj in 1115 in hetdoorhem gestichte klooster te Hoei overleed.

Peter (KarlLudwig),een verdiensteljk geden tegen hem.Hendrik '
?
lJs Trastamara deed schiedsehrjver,geboren te Freiburg den 6den
een inval in Castilië en aanvaardde den titel April 1808, studeerde te Halle en werd in
van Koning.Peter wistevenweldoor schitte- 1831leeraaraan deLatjnscheschoolen verrende beloften prins Edqard '
t
wzl W allis (den volgens aan hetPaedagogium aldaartin 1835
Zwarten Prins)aan zjnezjdetebrengen en directeur van het gymnasium te M einingen,
behaalde den 3den April 1367 in de vlakte in 1848 consistoriaal- en schoolraad te HildvanNajera (provincieBurgos)eenebeslissende burghausen,in 1848 schoolraad te Meiningen,

overwinning op Hendrik, waarna hj met in 1853directeurvan hetgymnasium te Anongehoorde wreedheid tegen diens aanhangers klam ,in 1854 te Stettin en ln 1856rectorder
woedde. Inm iddels had H endrik, geholpen rjksschoolte Pforta.In 1873 werd hj emeridoor Karel Tzr, koning van Frankrjk, een tus en is thans n0g werkzaam alsbuitengeklein leger bjeengebragt en in Castiliëaan- woon hoogleeraarin deyeschiedenisteJena.
merkeljke versterking gekregen, zoodat hj Van zjne talrjkegeschrlften vermelden wj:
zich den 3osten April 1368 vö0r
' Leonbevond. Zeittafeln dergriechischenGeschichte(1835,
Peter riep de Saracenen van Granada te hulp 5dedruk 1877)',- pzeittafeln derrömischen
en verwoestte de steden Jaën en Ubedaj die Geschichte (18414 4dedruk,1875)''
,- yDie
ten behoeve van Hendrik in opstand waren

Epochen der Verfassungsgeschichte der römi-

?- rDerGeschichtsgekomen. Hj werd echter den 14den Maart schen Republik (1841)''
1369 in de vlaktevan Montiel(provincië La unterricht aufGymnaslen (1849),,, - nge.
chichte Roms(3dedrukj1870- 1871,3dln)'',
Mancha)geslagen en den z3stenMaartgevan- s
gen genomen, w aarna Hendrik hem na eene
en gstudiën zur römischen Geschichte
heftige woordenwisseling met een dolk het (zde druk, 1863)''. - Zjn zoon Hermann,
hart doorboorde.DaarPeterkrachtigegogin- geboren te Meiningen den 7den September
gen had aangewend om de regtsbedeellng te 1837, studeerde te Bonn en te Breslau en
verbeteren, ontving hj den bjnaam van el werd in 1875 rector der vorstenschool te

Jkdfiel/ro(deRegtspreker).

Meiszen.HjgafpscriptoreshistoriaeAugustae
(1865, 2 dlnl'' en rveterum historicorum
Romanorum reliquiae (.1870)''in hetlicht,en
Julj 1827 en sedert27Februarj 1853 erfge- schreef:pDie Quellen desPlutarch (18s8)''.
naam van het groothertogeljk bewind. In
Peterhof,een prachtig keizerljk zomer1864 maakte hj aanypraak op hetbezitvan paleisin hetRussische qouvernementPetersSleeswjk-Holstein, maar sloot den 27sten burg, ligt op den zuldeljken oever der
Een grppfk rftw ran O!#d.àlr#,te weten:
Peter F'
ïctllcfx.vI'riedrielt,geboren den 8sten

October 1866 eene overeenkomstmetPruissen, Finsche Golfop een afstand van 7 uren gaans
waarbj hj daarvan afstanddeedenArensböck van de hoofdstad en is met deze door een
poorweg en door stoomvaart verbonden.Het
t0tschadeloosstellingontving.In1864schaarde s
hj zich aan de zjde van Pruissen,voegde werd in 1711 door Peter de Grpp/e gesticht.

zjne troepen bj het Mainlegertnam deelaan De naar zee terrasgewjs afhellende bodem
den Noord-D uitschen Bond en bragt eene gaf er gelegenheid tot den aanlegvanfraaje
militaire conventie met Pruissen t0t stand. tuinen en prachti
re waterwerken. Op den
Htl is in 1852 gehuwd met Elizabetl
t,eene verlaardag van kelzerin Aleœandra (# 1860)
dochter van hertog Josepltvon ,% cA,ezl-2 JJezl- werd er te voren op den lsten (13den) Julj
bwrg.
een wereldberoemd feest gevierd, waarbj
Voortsvermelden wtjnog:
zich gewoonljk meer dan 100000 personen
Petc rJa Amiens of Peter de Alfxizelccr. verzam elden, om zich in het betooverend

Deze,te Amiensgeboren,wastevoren krjgs- schouwspelvan watervallen en fonteinen bj
man geweest,maar na den dood zjner echt- eene rjkeilll:minatie teverlustigen.O0kthang
genoote kluizenaargeworden.Opeenpelgrims- n0g houdtdeKeizerljkefamilieergedurende
togt naar Jerusalem had hj den ellendigen een gedeelte van den zomer haar verbljf.
toestand van de Christenen te dierstedeonder Vöôr en na hebben de Czaren 00k andere

de heerschappj der Saracenen leeren kennen. fraajekasteelen in hetuitgestrekteparkdoen
Hierdoor bewogen en door den Paus aange- verrjzen.- Hetnabjgel
egen stadjePeterhof
moedigd, poogde hj een kruistogtnaarhet heeft8kerken en bjna8000inwoners(1871).
Heiliye Land totstand tebrengen.Eene 0p- Peterm ann. onder dezen naam vermelwekklng van denPaus,gerigtt0tdemeniyte, den wtj:
:lricAPetermann,eenverdiensteljk
die ter gelegenheid van de kerkverradenng JuliusA'
te Piacenza (1098) was bjeengevloeld,had beoefenaarderOosterschetalen.Hjwerdgeinvloed genoeg, om een aanzienljk leger boren te Glauchau den 12den Augustus 1801,
bjeen te brengen,datonderaanvoering van zagzichbenoemdtotbùitengewoonhoogleeru r
Peter derwaartswildetrekken.Hetleedechter in deOosterschetalen teBerljn,werderlid
na verschillende gevechtenzulkeenenederlaag der Académi
e,volbraçtin 1852-1855uitgein Hongarje, dat Peter met het overschot strekte reizen in Kleln-Azië en Perzië, was
moest terugkeeren.Daarop voegde hj zich bj van 1867tot1868N oord-D uitschoonsulteJeru-
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salem,en nverleedden lodenJunj1876teBad
Nauheim.Vanzjnegeschriftenvermddenwj:
XGrammatica linguae Armeniacae(1837)'',talinguarum orientalium (zdedruk,1864ppor
1812, 5 dln)''
, en rReise in den Orient
(1860- 1861,2d1n)''.
An-gwstu,
n Tdfdr-xp, een uitstekend aardrjkskundige,geborenteBleicherodebjNordhausen den 18denApril1822.Hjbezochtde
geograpische schooltePotsdam ,waarhj 0.a.

1839 tweede directeur op de sterrewacht te
Poelkowa, in 1851 hoogleeraar in de sterrekunde te Königsberg, en in 1854 diredeur
van de sterrewachtte Altona en in 1873 van

die teKiel.Hj heeftzich zeerverdiensteljk
gemaaktdoorzjnonderzoekdervastesterren
en der beweging van Sirius,doûrzjnebepaling der lengte van den secondeslinger,door

zijne theorie der astronomische instrumenten,
alsmede doorzjnewaarnemingen en berekede kaart ontwierp voor het W erk van von ningen van kometen. Sedert1854 is hj re-

A'
v-soltîf over Centraal-Azië,werd in 1845 dadeur vande mAstronomischenNachrichten''.
nM r Edinburgh geroepen, om er mede te
<ï!A:!- karlScrfznù Peters,eenverdienwerken aan eene Engelsche uitgave van den steljk natuuronderzoeker,geboren teColdenKPhysikalischen Atlas''van Ber-qltaus,enver- biittel bj Eiderstedt den 22sten April 1815.

trok in 1847naarLonden,waarhjdeaard- Hj studeerde te Kopenhagen en te Berljn,
rjkskundige berigten schreefvoorhet Athe- begafzich naardeMiddellandscheZee,vertrok
naeum''. Met belangBtelling vestigde hj het in 1842 over Lissabon en Angola naar M0-

00g0q dereizen vanBartl
t,OverwegenToqel zambique,bezocht 0o1tZanzibar,deComoren

in Afmka,alsmede op de noordpooltogten ter en Madagascar, alsmede de Kaap en O0stopsporing van Franklin. Behalve een groot Indië en keerde in 1848 over Egypte terug.

aantal kaarten,die hj teLonden teekende,
gafhj er metThomasMilnereen rAtlasof
physical geography'' en een rAccountofthe
expedition to Central Africa (1855)''in het

Hj werd in datjaar prosectoraan hetontleedkundiginstituutteBerljn,in 1851hoog-

leeraar in de geneeskunde en in 1856 in de
dierkunde aldaar, alsmede directeur van het
licht,en in de nieuwe uitgave der pEncyclo- zoölogisch muséum. Behalve onderscheidene

pedia Britannica'' leverde hj uitmuntende werken over dierkunde schreefhj: rNaturaardrjkskundige artikels.Sedert 1854 i:hj wissenschaftlichrReise(1852-1868,5d1n)''.directeur van het Geographisch Instituutvan ZjnbroederChrutianA'
eilrïcF
zFrltlricAPeters
Jnstu.
q Terfk.
s en redacteur der belangrjke wjdde zich bovenalaan de studiedersterreen algemeen bekende pMittheilungen''. Met kunde, was werkzaam op de observatoria te

onvermoeiden gver bevorderdehj deuitbrei- Nayels en te Palermo,vervolqensbj de 0pding der geographische wetensehap en vooral metlng der kust in de Vereenlgde Staten en
het onderzoek der binnenlanden van Afrika. werd directeur der sterrewacht te Clinton in

Nietalleen ondersteundehj deexpeditie van New-York. Hj vestigde hoofdzakeljk zjne
Seuglin en M unxinger, maar 00k die van aandacht op de cometen en kleine planeten
M oritz l)
x Beurmann naar den Soedan. Toen (asteroïden)4 22 van deze werden t0t 1877
vervolgens Rol
tlfs zjnegevaarljketogten in doorhem ontdekt.
Marokko volbragt,moedlgde Petermann hem
Pieter I'
rane'
u Tdfdryy een verdiensteljk
aan om naar het Tsadmeer te reizen.Voor landschapschilder. Deze, een zoon van een
de reisbeschrt
jving van dezen, alsmede voor glasschilderte Njmegen en aldaargeborenin
die van Bartk heeft Petermann de kaarten 1818, begaf zich in 1836 naar W ur
- temberg
geleverd,en hj bezorgde geld voor demerk- en Bejeren,in 1841 naarManheim en woont
w u rdige nasporingen van Karl A llcA inhet sedert1845 teStuttgart,waarhj kortdaarna
zuiden van Afrika.Ookdenamenvan Saweln- metden schilder Herdtle eene permanenteteno/
krfA en Nael
digal zjn onafscheideljk met toonstelling van schilderjen opende.Hj voldien van Petermann verbonden. Daarenboven bragt onderscheidene studiereizen naarItalië,
heeft hj verbazend veelgedaan voorhet0n- het zuiden van Frankrjk, Zwitserland en
derzoek van de noordpool,en m en kan ver- Tyrol. Bj voorkeur schildert hj natuurtoozekeren,datallenatiën daarbj den raadvan neelen uitdeZee-Alpen.Van zjneschilderjen
Petermann inwinnen. In 1876 ondersteunde in olieverf bevinden zich de m eeste in de
hj metraad en daad onderscheidenenoord- Koninkljke paleizen in W iirtemberg; 00k
poolexpeditiën,welke in 1877en 1878 zouden lesrerdehj keurigestukken in waterverf. op
ondernomen worden.Hjleverdebestekaarten de tentoonstelling in het Kristallen Paleis te
van hetnoordpoolgewest.De grooteatlasvan Londenverwierfhtgdegrootegondenmedaille.
cltvistlan Xczr/Peters,een Deensch beeldStielerisaanzjnemedewerkingonbedenkeljk
veelverschuldigd,enhjvervaardigdein1875 houwer,geboren den 26stenJulj 1822 in het
eene voortreFeljke kaart van deVereenigde kerspel Randböl bj Veile. Hj bezocht de
Staten. Zjne merkwaardige opstellen zjn Académie vanschoonekunstenteKopenhagen,
meerendeels in de reedsgenoemde pMitthei- behaalde onderscheidene m edailles en oefende
lungen''geplaatst.
zit
,h 3 jaar te Rome.onderseheidene kunstPeters.Onderdezen naam vermelden wj: gewrochten van zjnehandwordenmetgrooten
Cltristiaqn z swldf Frid#ricA Peters, een l0fvermeld.
verdiensteljk sterrekundige,geboren teHam- Petersburg ofSt.Tdfer.:àlr-t?,deresidentie
burg den 7denSeptember 1806.Geruimen tjd en tweede hoofdstad van het Russische rjk,
was hj onder de leiding van ScAl-ccAdr ligt op 60O N.B.en 23020'0.L.van Greenwerkzaam op de sterrewachtte Altona,werd wich, aan den mond der Newa,18 Ned.el
in 1834 observatnr, du rna observator en in boven de oppervlakte der zee,in eene moe-
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rassige vlakte,welke in den omtrek derstad met eene prachtige triomfpoort, en op het
droog gelegd ia, maar haren aard n0g niet midden van het plein verheft zieh de Alexangeheel verloren heeft, zoodat zj ongunstig derszuil ter hoogte van 48 Ned. el.op het
werkt op hét klimaat der hoofdstad. Aan voormalige Petersplein, hetwelk thans een
beide zjden van de prachtige rivier, met gedeelte van den Alexandertuin uitmaakt,begranietblokken bezoomd, breidtde stad zich vindtzich hetin 1782 onthulde gedenkteeken

meeren meeruit.Zj heeftthanseenomtrek van Peter deGv'ppf:(doorFalconet),nameljk
van nagenoeg 37 Ned. mj1enhaarmiddel- het ruiterstandbeeld van dien Czaar op een
punt ligt op den linker oever der Newa,ten reusachtigen granietklomp. Vöör het paleis
'wna
zuiden van de vesting,welke,doorPetr & deroverledenegrootvorstinMklaNik/;ye

Grooteop eenkleinelland indeNewagesticht, is er hetruiterstandbeeld van keizerN%kolaas
alsde kern der stad moet wordenbeschouwd. geplaatst. Op een anderplein, omgeven door

Deze is in 13 wjken verdeeld.Deeerste is de openbarebibliotheek,hetAnitsjkow-paleis

de Peter.
nbvgc zï// ,o? eeneilandderrivier en den Alexandra-schouwburg, ziet men het
gelegen,waar eenvoudlge houten huizen zich standbeeld van Cath-ina 11,door hare miverhefen. Zj is door een smallen arm der nisters en veldheeren omringd.Voorts heeft

Newa gescheiden van het Apothekers-eiland, men te Petersburg standbeelden vanKoetoesow
metfraajevilla'sen tuinenen eenverbazend en Barday de Tolly vôôrde Kasanschehoofdgrooten botanischen tuin.T0t deze wjk be- kerk,- een standbeeld van Do- arow ophet
hooren n0g andere fraaje eilanden. - De Veld van Mars,waar 40000 soldaten kunnen
tweede iB Wa.
ilii-œ trow,de woonplaatsvan manoeuvréren, een tweederuiterstandbeeld
aanzienljke Duitsche kooplieden,van v61e van Peter d6 Grpofevöör de genieschool,kunstenaarsen geleerden. Hier vindtmen de een gedenkteeken van graaf Roemjönzow op
universiteit,de AcadêmievanW etenschappen, hetRoemjânzowplein,- eneengedenkteeken
die van Schoone Kunsten, het Historisch- van Krylow. Onder de 80 bruggen der stad
Philologisch Instituut, hetnatuurkundig 0b- zjn sommige merkwaardig wegens haren
servatorium , de beurs enz. Eene houten en prachtigen bouw , en de Anitalkowbrug is
eene steenen brug verbinden deze wjk met versierd met 5 bronzen paarden van Klodt.
het centrum der stad,nameljk metde vier D00r eene reusachtige,maar n0g onvoltooide
Admiralitdtswl
jken,doordeNewaen deF0n- brug za1 de stad in verband gebragtworden
tanka omsloten en van de Moika en het met de Wiborgsche zjdeen methetaldaar
Catharinakanaal doorsneden. - De zevende gelegene Finsche spoorwegstation.
is de Nkwa-wl
jk meteenearmoedigebevol- Onder de paleizen van Petersburg bekleedt
kingj - de achtste de Moskow-mjik, 0p de het W interpaleis de eerste plaats.Hetisdoor
voorgaande geljkende,- en de negende de Petr I gesticht,maardoorkeizerin .ElQà6tâ
Iuiteinjlz
wi;k metvelearistocratische paleizen. verbouwd. Den Qgsten December 1837 werd
- Det
iendeisdeRosl
tdeswennkihwî
jk,desgeljks heteene prooidervlammen,maar00knaarhet
door de geringereklasse bewoond,- en de ontwerp van Rastrelliz00 spoedigwederopgeelfdedeKaretnl
j-wnk,grootendeelsmethouten bouwd,datmen hetmetPaschen 1839 weder
huizen.- Op den regteroeverderNewa,op k0n betrekken. Het beslaateene oppervlakte

hetvaste land,ligtdetwaalfdeofOehta-wj;k van ongeveer8000 D Ned.elen ismetzjne
en eindeljk alsdertiende wjk de Wibrgsol
te langste zjde gewend naar het gebouw van
zqde,alwaar zich de genees-en heelkundige den qeneralen stafen naarde Newa,terwjl
académie bevindt.
Petersburg onderscheidt zich,althans in de

het zleh met zjne breedte (1061/: Ned. el)

voornaamste wjken, door een regelmatigen
aanleg.Van hetAdmiraliteitsgebouw strekken
3 ljnregte straten zich uitnaar verschillende
zjden, nameljk de Newskj-prosped , de
W osnessenskj-prospect (Opstandingsstraat)en
de Gorochawaja (Erwtenstraat). DeNewskj-

Van de zjde der Newa leidteene prachtiqe
marmeren trap naar de ruimevertrekken.Ult
de St.Georg-zaalkomtmen in degajnderj

-

tegenover het admiraliteitsgebouw verheft.

der generaals en veldmaarschalk6n u1t den

oorlog van 1812, en uitdiegaanderj in de
W itte zaal,versierd m et de wapens van alle

prospect looptmet eene lenrte van 13 Ned. Russischegouvernementen.AchterdekleinePe-

mjl tot aan het Nicolaï-statlon en verdeelt terszaalen de zaalderVeldmaarschalkenmet
zich'aldaar in 2 smalle straten. De geheele
straat is het tooneelvan hetopenbaar leven
in Petersburg.Dââr houdt de beau monde in
de eerste nam iddag-uren pantoFelparade,-
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nhet paleis, de Nikolaïzaal, die alleen bj

groote HoFeesten gebruiktwordt.Van dever-

dâârrollen derjtuigen deraangienljkenover trekken, door Aleœander 11 bewoond,is de
het houten plaveisel. Na deze behooren de

Gouden zaal het merkwaardigst.Op de ver-

grûûteen dekleineMorskala,deMillionnala dieping worden de kroonjuweelen bewaard,
en de Liteinj-prospect tot de sierljkste en waaronderzich de Orlow-diamant(1943/4kadrukste straten. Het schoonste gedeelte der raat) aan de spitsvan een schepterbevindt.
stad vindt men echter aan de Newaboorden; Overdekte gaanderjen verbinden hetW inter-

hierverrjzen prachtij'
epaleizen,waartoeo0k paleis met de door CatharLna gestichte Herdie van het Keizerlpk Huis behooren. Van mitage, waarin zich kostbare kunstverzamede pleinen vermelden wj het Paleisplein lingen bevinden. Een daarnaaBt verrjzend
tusschen het W interpaleis en hetgebouw van
den generalen staf. Dit laatste is versierd

nieuw gebouw is onder de regéring van N(
NIJJ: I door Xlenze gestichten wer; in 1850
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ingewbd.Hetmusôum van Bcbilderjen in de
Hermitage is hoogst merkwaardig, vooral
wegens de talrjke kunstgewrochten derNederlandsche schilderschool; men ziet er 34
stukken van van Dï/ck,50 van Wonwerman,
41 van Rembrandt, 60 van Rwbens, 40 van
Tesîer:, 14 van Rwlsdael, alsmede stulkken
van Berghem ,Do.,Potter enz. Voorts vindt
men er Egyptische en Syrische oudheden,
eeneverzamelingvankopergravures,een aantal
antieke vazen,eenebibliotheek vanomstreeks
1* 000 deelen,en eene verzameling van munten, penningen, cameeën enz. Niet ver van
:et W interpaleis verheft zich het paleis van

scheidene buit gemaakte vaandels en sleutels
van veroverde vestingen.- De Peter-pauluskerk in de Vesting op dePetersburgerzjde
dient sedert Peter de Grootet0tbeqraafpl
aats

voordeleden van hetKeizerljk Huls.- Van
de Ltlthersche kerken is de Petrus-kerk in

de lpevvskj-prospectde schoonsteen rjkste;
zjismeteen grootorgel en met eene schilderj van Brylow: ,!Christus aan hetKruis''
versierd. Het Alexander-Newskj-klooBter
bevat het stoleljk overschot van vele beroemde mannen en eene klogsterbibliotheek

van 35000 deelen.Aan deNewaligteindeljk
het Smolna-klooster, een opvoedingsgesticht
grootvorstW ladimirinFlorentjnschenstjl,- vooradelljke dames.
en wat verder het sombere marmeren paleis
T0t de talrjke instellingen van weldadigvan grnotvorstConstantI
jn,waar keizerPanl heid behoort er het vondellngenhuis,in 1770
vermoordwerd.Voortsvermeldenwjhetfraajq doorCatltarola 11gesticht.Aanvankeljk was
M ichaëlspaleis, in 1819- 1825 door Ro.
%s% het bestemd voor 300 kinderen,doch thans
gebouwd.Hetkostte 17 millioen roebels,0n- heeftmen er 25000;de vermeerdering in het

derscheidtzich dooreen edelen stjlendiende jaar 1876bedroeg 7578 kinderen.Van dea1aanvankeljk t0t verbljf aan de grootvorstin daar aanwezige zuigelingen sterven jaarljks
Helena Tllclo/
zwl, terwjl het tegenwoordig 15 t0tQ0O/o.Men heefter500 manneljkeen
bewoond wordt door hare dochter?de groot- vrouweljke opvoeders en in het geheeleen
vorstin Catharina xïcAl/lo'
?
zwl.W jdersheeft personeelvan 6000 menschen,waaronderzich
men er n0g een groot aantalpaleizen,waar- 2000minnen bevinden;dejaarljkschekosten
van sommigeaan hetKeizerljk Huis,andere beloopen 51/:millioen roebels.T0tditgesticht
a3n de voornaamste geslachten toehehooren. behoort eene kraamzaal, eene school voor
De openbare gebouwen onderscheiden er zich vroedvrouwen,het Nikolaï-instituutt0t.oplei-

in het algemeen door den kazernestjl,bjv. diny van jonge meisjes,een doofstommenhet reusachtig admiraliteitsgebouw ,datbjna instltuut en eene bank van leening. Voorts

Q00Ned.ellanris.Behalveeenigekanselarjen heeftmen te Petersburg 62 ziekenhuizen.
heeft men daann eene marine-lnstituut,eene
Van de i
nrigtinqen voor kunsten wetenboekerj met50000 deelen,eeneverzameling schap noemen wj m deeersteplaatsdeopenvan scheepsmodellen, enz. T0t de openbare
gebouwen behooren er voorts dat Van de
Synode, dat van den Senaat, dat van den
generalen staf, dat van het ministérie van
Oorlog,datvan hetministérievanDomeinen,

bare bibliotheek met900000 deelen en 20000
handschriften5dâârvindtmen een Koran,van

welken men verzekert,dat hj door I'
atima,

de dochter van M oltammed,geschreven is,voorts brieven van Catharina #&5 M ediei,van

datderKeizerljkestoeterj,hetpostkantoor, Hent
lrik TT''
,van Lodewi
jk X1F,van Maria
de beurs, het académiegebouw voor schoone S/lcrf,van PhâlipqwsTT,koningvanSpanle
kunsten enz.
enz.Alle in hetbultenlandverschenenwerken
Van de kerken en kapellen,dieeringrooten overRuslandzjnerinéénezaalvereenigd.getalevoorhandenztjn,noemenwjdelzaaks- De Académie van W etenschappen, in 1725
kerk,door den archited M ontfrrand in1859 gesticht,beziterm erkwaarde verzam elingen,
voltooid; zj is opgetrokken van marmeren zooals: eene boekerj van meerdan 100000
graniet,endeporticusbestaatuit48gepûljste deelen,hetAziatisch muséum , hetethnograzuilen van Finsch graniet,welke 18 Ned.el phisch musêum ,het zoölogisch muséum enz.
hoog zjn;dedaarop rustendefrontonshebben In dit laatste vindt men het geraamte van
eene lengte van 36 Ned.elen zjn gekroond denin 1802in Siberië gevonden mammouth.meteenverguldenkoepel.Defraajebas-reliéfs De Acadêmie van Schoone Kunsten onderop defrontonszjngebeitelddoorVitali,Klodt scheidt zieh van buiten dooreen edelen stjl
en Lemaire.Van binnen zjn de vloeren de en van binnen dooreen keurigen smaak.H. aar
wanden m etmarm er bekleed en metgoudver- muséum vanschilderjen bevatveelmerkwaarsierd.Merkwaardig zjnhier8grootezuilenen digs,en bj de breede trappen vöörhetge2 pilastersvanmalachietterhoogtevan 14Ned. bouw ,waarlangsmen naar deNewa afdaalt,
el, alsmede 2 zuilen van lazuursteen,geschat bevinden zich 2 reusachtigesphinxen,in1832
opeenewaardevan1/2millioenxoebels.Vooral uit Theben in Egypte derwaarts gebragt.in den Paaschnacht, wanneer zj sterk ver- D e universiteit,in 1829gestieht?telt83hooglieht en meteene opeengedrongene volksme- leeraren en leeraren en ruim 1100 studenten.
nigte gevuld is,maaktdeze kerk een diepen Zj heeft eene boekeri
lvan 30000 deelen,en
indruk. - Eene andere kerk,de Kazansche sedert 1854 bezitztj eene faeulteitvoor Ooshoofdkerk,eene gebrekkige navolging van de tersche talen. - De genees- en heelkundige
St.Pieterskerk te Rome,werd in 1808onder acadêmie, met 40 hongleeraren, is ingerigt
Aleœander fvoltooid.Ztjheefteenverzilverden voor 500 studenten.V oorts heeftmen er eene
koepçl en een allerheiligste,vervaardigd van militaire académie, eene académie ter opleihet zilver,door de Kozakken in denveldtogt ding van geesteljken,eene kw eekschoolvoor
van 1813 en 1814 geroofd.Men vindt er ver- onderwjzers,een l
ycéum,eeneregtsgeleerde
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school, 1 gymnasia v00r Jongens, 7 voor 01!hetBasilius-eiland en in de Admiraliteitsmeisjes,8 opvoedingsgestichten voormeisjes, wjk.Metverbazenden spoed breidde destad
eene school voorhandel,eene voor boschcultuur, een conservatoriuna voor muziek, een
technologisch instituut,eenetooneelschoolenz.
Het aantal uitspanningslocalen is ergering;
erzjn slechts 4 schouw burgen,en dezew orden door den K eizer ondersteund. Tot deze
behoort de Groote Stthouwburg,in 1783 gesticht, m et zitplaatsen voor 3000 personen.
Voorts heeft men er den circus-Ciniselli,een
steenen gebouw ,doch tevergeefsverlangtmen
er eene goede concertzaal.ln denzom erzoekt

zich uit. Nederlandsche scheepstimmerlieden
en Duitsche handwerkliedenwerdenderwaartB
gelokt,en eene halve eeuw na haar ontstaan

telde zj reeds 80000inwoners.De volgende
Czaren bouwden voort pp dien grondslag,en
tegen heteindeder18deeeuw w asdebevolking

reeds t0t200000 zielen aangegroeid.Zj ver-

dubbelde onder de regêring van Aleœander Tj
die voor het droog leggen der moerassen in
de omstreken van Petersburg zorgde. De
eerste Russische spoorweg verbond deze stad
men vooraltlitspanning in de f
kaajetuinen metMoskou en alzoo methetbinnenland des
op de eilanden in de Newa.
rjks.
HetgowrernementPetersburg omvathetvoorDe bevolking der stad neemt gestadig t0e;
zj telde in 1876 bjna 670000 zielen. Het malig landschap Ingermanland en grenstaan

aantalhuweljken bedroey in datjaar4865. Finland en aan de rouvernementen olonez,
Volgens de nieuwe regellng van 1870 wordt NoFgorod,Pskow ,Esthland en aan de Golf
de stad bestuurd door een gekozen gemeente- van Finland, en telde in 1876 op 976,5 D

raad ofeigenljk dooreen uitdezen gekozen geogr.mjl1323000 zielen,onderwelkezich
dageljksch bestuur.ln 1874 bedroeg de be- ruim 1 millioen regtzinnige Grieken, 13000
grooting der inkomsten van de stad omstreeks

Raskolniken, 27000 R.Katholieken, 188000

5 millioen roebels en diederuitgaven bjna Protestanten, 8000 Israëlieten en 2600 Mo-

even zooveel.Ook onderdefabrieksteden van hammedanen bevonden.De bodem iservlakj
Rusland bekleedt Petersburg de eerste plaats. gedeelteljkmoerassigen,evenalshetklimaat,
DeKeizerheeftereenetapjt-,eenespiegel-, weinig geschikt vool. den landbouw. Deze
eene papier- en eene porseleinfàbriek, eene bloeiter alleen bj de Duitsche kolonisten.
diamantsljperj en eene jzergieterj.Particu- Men verbouwt er:rogge,haver,gerst,aard-

lieren hebben erjzergieterjen,st
likerraëna- aypelen en eenig vlas.00k deveeteeltiser
derjen,katoenfabrieken,lakenfabrieken,tà- nlet van groot belang; in 1872 had m en er
brieken van natuurkundige instrumenten enz. 82000 paarden,159000 stuksrundvee, 13000
In hetgeheel heeftmen er 621 fabrieken en zwjnen en 83000 schapen.Daarentegen verwerkplaatsen, waar 32000 mannen en 9000 keertdevisscherj erineenbloejendenstaat.
vrouwen hun onderhoud verdienen.Dewaarde Men heeftervoortssteenjroeven en velef
àQier productie wordt geschat op 84 millioen brieken,vooral brandewjnstokerjen en karoebels. De groothandel w ordter vooralge- toenfabrieken. Het gouvernement is in 8 ardreven door Duitschers en Engelschen. Het rondissementen verdeeld.
is een groot bezwaar v00rdien handel,dat
O0k in Noord-Amerika is eene stad, die
alleschepen van aanmerkeljken diepgang te den naam van Petersbury draagt.Zj ligtin
Kroonstad moeten lossen. Alen is bezig,dit Virginia bj den watervalvan de Appomatoxongeriefte verhelpen doorhetgraven van een rivier en 17 Ned.mjl van de plek!waar
kanaal, dat in 1880 gereed zalzjn,terwjl deze zich uitstort in de St.James-rivler.Er
m en de kosten berekend heef'
top ruim 6 mil- zjn 8 kerken en eene académie;defabrieken
lioen roebels.Voortswilm en doordenaanleg bloejen er,en dehandelbreidterzich meer
van een ander kanaalde krommingenvanden en meer uit.Zj telt bjna 20000 inwoners.

benedenloop der Newa afsnjden en den binnenlandschen handelbevorderen,hetgeen 00k

Peterselie (Petroselinum Hofm.
) is de
naam van een qlantengeslachtuitde familie

thans reeds qesehiedt, dool
- verschillende der Schermbloemlgen.Hetomvatonbehaarde,

spoorwegen, dle zich te Petersburg vereeni- vertakte kruiden m et herhaald vindeeligeblagen.In 1872 kwamen teKroonstad2276sche- deren m et wigvorm ige toppen, m et eindstan-

pen binnen,terwjler2246 vertrokken.Uit dige bloemschermen,schraalbebladerde 0mhet binnenland echter kwam en in 1874 te wlndsels,veelbladige omwindseltjes,witteof
Petersburg 16679 vaartuigen.Eindeljk ver- groene bloemen en eivormige, onbehaarde,
melden wj n0g, dateen uitgebreid netvan zjdelingszamenyedruktevruchtjesDegewone
paardenspoorwegen er het verkeerin de stad

gemakkeljk maakt.

D e w ensch om Rusland in aanraking te
brengen met de beschaafde volken van het

W esten gaf aanleidinr t0t het besluit van

Peter de Groote, om ln 1703 aan den mond
der Newa eene nieuweresidentiete doen ver-

rjzen.Op den grond,dienhj aan deZweden
had ontrukt, bestuurde hj den bouw eener

petersel%e (P.satlvum Hofm.
4meteen 2Jarigen,vleezigen wortelenéénlarigen,vertakten
stengelter hooçte van 60- 120 Ned.duim ,
me
t 3-vûudig vlndeelige bladeren en qroenachtig gele bloemen, groeit in het wlld in
het zuidoosten van Euroga.Voorhuisholde1jk gebruik isinzonderheld degekroesdegeterselie aan te bevelen,omdat men deze nlet
verwarren kan metdegevaarljkehondspeterselie ofscheerling (Aethusa cynapium).Bj-

vesting.Ongeveer80000 werklieden waren er
onverpoosd bezig,en reeds na weinigemaan- gaande afbeelding stelt een doorgesneden
den had hj ztjn plan volvoerd.Eerlang wer- stengel voor van de gewone peterselie. De
den er00k woningenvanparticulierengesticht beide deel
en a en 5 hebben l/adedernatuur-
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ljke grootte;in czietmen eenebloem opde
dubbele grootte,in d eene vruchtop deheltt
der natuurljke grootte,in edezelfde in natuurljkegrootte, en inf,# en A devrucht,
op versehillende wjzen doorgesneden.

yjua 103000 inwoners telt, is eene sterke

vesting en ligt aan de D onau in eene raoerassige, ongezonde landstreek,en wé1 tegenover Neusatz,waarmede hetdoor eene schipbrug ter lengte van 257 Ned.elverbonden
Pet
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is.Hetbestaat uiteene Bovenste Vesting op
**
wp:
eene aan 3 zjden steiloprjzende serpentjnz'rederik O/
zridficp Petersen, een Deensch rots, 49 Ned.elboven den waterspiegelvan
Nvjsgeer,geboren den 9den December1786te de Donau, en de Onderste Vesting,aan den
Antvorskov in Seeland.Hj studeerde te Ko. noordeljken voetderrotsgelegen,en in e1k
penhagen, werd er na het volbrengen van dier vestingen is ruimte voor 10000 man.De
eenewetenschappeljkerei! door Duitschland, eigenljke stad bestaat uit ééne hoofdstraat
hoogleeraar in deletterkunde,hield er tevens met2 voorsteden;zjwordtvoordehelft0mgodgeleerde voorlezingen, nam sedert 1838 sloten door de Donau,bezit 3 kerken, eene
deel aan de uitgave van het pMaanedskrift Duitsche en eene Serbische school, een tuigf0rLitteratur'' was vervolgensredadeur van huis, een militair hospitaalen ruim 4000 inhet prridskrift f0r Litteratur og Kritik'' en woners.Peterwardein is vooralvermurd door
overleed den 20sten October 1859. Hj heeft de overwinningl welke prins .Ew.qeni%s rtsp
eenige merkwaardige geschriften in hetlicbt Sanoye er den 5 en Augustus1716 op deTur'
gegeven.
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krachtigestem
Adolf Celdlif'dPetersex,een verdiensteljk en door eene zekere uitwendige w elsprekendsterrekundige.Hj werd geboren den Q3sten heid, die hem grooten invloed bezorpden;

Julg 1804 te Westerbau in Sleeswjk,zag zelfs waagde hj het in de beraadslaplngen
zich achtervolgensbenoemd t0t observator en overderegten van denmenschtegenMwabeau
directeur aan de sterrewacht te Altona,en in hetstrjdperk tetreden.Van datoogenblik
overleed den Bden Februarj 1854.Hj heeft af vormde hj met Bnzot en Robesbierrede
onderscheidene cometen ontdekten 00k aan- kern derrepublikeinschepartj,verwlerfzelfs
gewezen, dat de planeet Neptunus reeds den den bjnaam van mde Deugdzame (le Verloden M ei1795 doorLalandeis waargenomen. tueuxl'' en werd tegen het einde van 1790
Eindeljk washjeenigentjdredadeurvande president der Vergadering.Als voorzitter van
XAstronomischen Nachrichten''.
het crimineel geregtshofte Parjsontvinghj
Peterw ardein ,in hetHongaarsch Peter- met Barnave en Latoue-Maubourg den last,
e&J#, de hoofdplaats van het evenzoo ge- 0sa deKoninkljke fàmilieuitVarennesterug
noemd Croatisch-slawonisch districtder Mili- te brengen,wu rbj hj eene hooge mate van
taire Grenzen) datop 62,58 D geogr.mjl onbeschoftheid aan den dag legde. Na de

PZTION DE VILLENEUVE-PEO FI.

671

Bdheiding der Feuillants van de club der Ja- teekendmoetzjn dooralle verzoekers en niet
cobjnen herstelde hj het gezag van deze dooréén in naam van velen,metuitzondering
laatste door haar te zuiveren en werd er t0t van hetgeval,dat hetverzoek gedaan wordt
voorzittergekozen.Zjn voorstel,om hetK0- door erkende vereenigingen. Men geeft den
ningschap aftfa schaFen en doorhetvolk een naam van monsterpetitie,aan eene zoodanige,
regentschap te doen benoem en,verm eerderde welke door duizenqenwordtonderteekend.
Petition of n ghts (verzoekschrift om
zjne populariteit.Den 18den November 1791
werdhj mairevan Parjs.In dezebetrekking herstel van regten) noemt men in Engeland
wapende hj hetgemeen metpieken en rok- hetbezwaarschrift,dathetParlementin 1628
kendehet op t0toproerigebewegingen,vooral ter hand stelde aan koning Karel1.Daarin
op den zosten Junj 1792,wurbj hj eerstte waren de eischen opgenomen,door het Par4 uur in den namiddag Op hetkasteelver- lementaan de Kroon gesteld t0therkrjging
scheen, om het volk t0t den aftogt te bewe- en handhaving der regten en vrjheden van
gen.De schorsing,waartoe hetdepartements- het Engelsche volk. Dewjl de Koning die
bestuur hem toen veroordeelde,werd doorde eischen inwilligde en t0t wet verhief,werd
Nationale Vergadering opgeheven,waarophj de Petition ot'rights een der belangrjkste
van de Engelsche constitutie.
bj deze den 3denAugustusin naam derge- gro
Pnet
dslla
roenpr
meentehetvoorstelinleverde,om den Koning
tl
incipii noemt men zoodanig

afte zetten.Toen de Alarseillanen te Parjs gebrek in de logischebewjsvoering,waarbj

binnentrokken,begroette Pltion hen alsbroe- men ten behoeve van deze eene stelling be-

ders.Hj deed voorts vruchteloozepogingen zigt,die zelve n04 onbewezen is.T0t dat
om den door hem opgewekten storm t0t be- kwaad vervallen btv.zj, die degoddeljke
daren te brengen,doch hj k0n evenmin den ingeving de8Bjbelsuitdezen laatste zoeken

opstand van 10 Augustus als de September- e bewjz
en.Men ziet,dat hier depetitio
gruwelen beteugelen. HetdepartementEure- t
principilmethetcirkelbewjs(cerclevicieux)
et-lzoir vaardigde hem af naar de Nationale zamenvalt.
Petitoir noemtmen die wjze van regtsConventie,waar men l
zem den zlsten september t0t voorzitter koos. Nadat hj Mnrat vordering, waarbj men eene zaak van den

vruchtelooshad aangeklaagd,zoodathj zjne
betrekking als mairemoestnederleggen,stond
hj in declub derJacobjnen ten doelaan de
hevigste aanvallen,terwjlhj in deNationale
Conventie meer en D:eer overhelde t0t de
partj der Girondjnen. Toen het procèsvan
den Koning aan deordewas,stemdehj vöör

houderojvraagt,omdatmen eigenaaris.Zal
dus de elscherzjn procèswinnen,dan moet
hj zjn eigendomsregt bewjzen. - Eene

tegenovergestelde wjze van regtsvordering
noemt men ossesoir,waarbj de eischerop
den voorgrond stelt,dat hj dezaak bezit,

zonderin redenéring tetreden overdeneigenhetdoodvonnis,maarmetberoep op hetvolk; dom.Het is duideljk?dat men gewoonljk
dit laatste maakte hem echter n0g meer ver- gemakkeljkerkanbewljzen,datmenbezitter,
dacht bj zjne vjanden.Op eene aanklagt dan datm en eigenaar is.

Petöf (Alexander),een Hongaarsch dichvan generaalM iaezinski werd hj vooreene
commissievan onderzoek geroepen,bj welke ter,geboren den lsten Januarj 1823 te Kishj zich zeer Eaauw verdedigde.Bj den val körösin betcomitaatPesth,bezocht verschilder Girondjnen (2 Junj 1793)werd hj in lendescholen en hetgymnasium teSchemmitz
hechtenis genom en, m aar het gelukte hem , en leidde daarop een zeer afw isselend leven;
naar het leger der Bondgenooten te Caen te hj werd tooneelspeler,krjgsman en student.
ontsnappen. Na de nederlaag van ditlaatste In 1842 verscheen zjn eerstegedicht:PA b0bjVernon,vlugttehjnaarBretagne,envan- rozo (De wjndrinkerl''in het Athenaeum ,
hier naar de om streken van Bordeaux, dat onderteekendmetppetrovics''.Reedsdoorzjn
zich intusschen reeds aan de Nationale Con- eersten bundel (1844)verwierfhj den naam
ventie onderw orpen had.In Julj 1794 vond van dicht
er. Van dat ooqenblik af leverde
men zjn ljk en datvan z?nzpt in een koren- hj een groot aantal lierdlchten en zelfs een
veld bj St.Emilion,halfvergaan en gedeel- roman en een drama.Metjverlegdehj zich
teljk door de wolven verslonden. Zjne ge- t0e opdenieuwereletterkunde,leerdeDuitsch,
schriften (Oeuvres de Pétion)zjn in 1793 in Engelsch en Fransch en schreef zelfs eene
4 deelçn in hetlichtverschenen.
vertaling van den ycoriolanus (1848)''van
Petltie (Eene)is een verzoekschrift,door Rltakmere.In 1846 trad hj in hethuweljk
één of meer personen onderteekend en aan
eene der staatsmagten gerigt, om dezen of
gonpn maatregel van algemeen belang te nemen. Zj verschilt dus van een rekwest of
smeekschrift, w aarin deze of
'gene eeneJer-

metJnlie Szendrey,de dochter van den rent-

meestervan graat'Lodewi
jkXt
xepl'
i/i,nam met
geestdrift deel aan de revolutie van 1848 en

vervaardigde hetvolkslied: ,'
falpra?Mayyar
(OpMagyaren!)''en andereomwentellngslledesopnljke gunstvraaqt.Hetregtvanzefï/keis ren. In September 1848 voegde hj zich bj
dan 00k in constitutlonéle Staten aan deinge- hetHonvedleger,diende onderBem en onderzetenen toegekend. De Nederlandsche grond- scheidde zieh door zjnedapperheid.In den
wet bepaalt in art.9, dat ieder ingezetene slag bj Szegesv:r (31Julj 1849) sneuvelde

(dus00k deniet-genaturaliseerde,diezichvan hj. Dat hj in zjne gedichten den gee8tdes
en,bljkt uitde omstanelders hier gevestigd heeft) het regt bezit, volks wiat te treischrifteljke verzoeken aan de bevoeydemagt digheid,datzjbjherhalingzjnuitgegeven,in te dienen)- voorts dat de petitle onder- Ja)in 1874 en 1876zjndaarvangez
'llustreerde
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uitgaven in hetlichtgezonden. Oûk zjn zj
in hetDuitsch vertnald.- Zjneechtrenoote
heeft de psprookles''van Andersen ln het
Hongursch overgebragten 00k eenigegedichten geleverd. Zj overleed a1, de gade van
den hoogleeraar Arpad Sprrat
'h te Pesth in
1868.

bezat,trad hj in den geestoljken stand,doch
ontving slechtsdelagerewjding.TeAvignon
aanschouwde hj in 1327voordeeerste maal
de beminde vrouw ,die hj lateronderden

naam van Laura huldigde. Omtrent deze be-

staatn04 geene voldoendezekerheid.Volgens
den abbede t
%#ein zjne sMémoiressurla
Petra ,een Grieksche naam ,die Rotsbe. viede Petrarque (1764)'',naar zjneverzeketeekent, was eene stad in hetland derEdo- ring aan famlliepapieren Ontleend, was zj
mieten,in hetmidden derAxabischeWoestjn geboren te Avignon in 1308 en de dochter
(naarhaarArabiaPetreaofBteenachtigArabië van den edelman AudebertdeFotld.s,trad reeds
genoemd), 104 Ned. mjl van deArabische vroeg in hethuweljk metden ridderH'
ugnes
Golf,in een rotsdal. Zj werd volgens de dez
%#e,aan wien zj een grootaantalkinsage gebouwd door Rea am , koning der M i- deren schonk,en overleed aan depestin 1348.

dianieten,heette eigenljk 8ela,maarontving Intusschen zjndieberigtenopdegeljkegronvan koning Amazia, die haar veroverde,den den bestreden, en velen zjn geneigd om in

naam van lokteelen eerstlaterdienvanPetra. navolging van Boceaceio de Lauradesdichters
Zj was te voren eene belangrjkekoopstad als 0en gewrocht zjner verbeelding te been van 300 vöör Chr. t0t 200 na Chr.de schouwen. Toch vernleldt Petrarca,dat hj
hoofdstad der Nabataeërs.Atltenaeus,de veld- haar in bovengemeldjaarop Goeden Vrjdag
h
eer van Antoon%œ,overrompelde en plun- in de kerk van St.Clara te Avignon voo1-de
derde de stad,maar werd 0ok wedervandaar eerste maal gezien heeft,en datzj hem 21

verjaagd.DemetrLwsbelegerdehaardaarop tevergeefs,- 00k de aanval van Aeli'
l
tsGcIIl,
:
in den tjd van Awyust'
u.
% mislukte,eneerst
Trajanus onderwierp haarin 105aan de Romeinen. Sedert den aanvang der 5de eeuw
waszj dezetelvan een Christelpken metl'
opolitaan onder hetpatriarchaatvan Jerusalem y
(bch nadatzj in handen vielderMohammedanen ! verdween haar voormalige bloeitterwj1 zj den naam ontving van WadiXtlddtz
(Dal van M ozes).De grootsche bouwvallen
dezer stad, bestaande in tallooze rotsgraven
en overbljfselen van een amphitheater,van

Jaardaarna doordendood werdontrukt.Toen
Petraçca haar ontmoette, was zj reeds4ehuwd,en hj zochtdogrdiepzinnigestudle,
doo1'de verstroojingen van hetH0fen door
reizen zjn hartstogtteonderdrukken.In1333
trok hj overParj'sen GentdoorVlaanderen
en Brabant naar Luik, waarhj 2 redevoe-

ontdekt.Later werden zjdoorIrbyenM angles
(Engelschen) en door graafLêon deélùord:
en Linant(Franschen)bezocht.
Petrarca (Francesco),degrootstelierdich-

In het volgende Jaar bezocht hj Rome,en
vanhier rigtte hj t0tden Pausnogmaalsde

ter van Italië en tevens de grootste geleerde

hebben gevonden voorzjn hartstogtbegafhj
zich wedernaarFrankrjk en kochtnabj de

ringenvan ClceroOntdekte,- voortsnaarAken
en Keulen, daarna over de Ardennen naar
Lïon en keerde vanhierm et scheepsgelegenheld terug naarAvi
rnon.Totbelooning voor

een aan yausBenedIctunXI1 gerigten Latjnschen brlef, waarin hj dezen kerkvorstaan-

onderscheidene tempcls,van een triumphboog spoorde naar Rome terug te keeren, verenz-, werden eerst in 1812 door lllrckhardt kreeg hj in 1335een canonicaatin Lombès.

van zjn tdd,aanschouwde hetlevenslichtte
Arezzo den zosten Julj 1304.Zjn vader,te
voren notaris te Florence, behoorde er t0t
de partj der W itten, werd in 1304 tegeljk
m etDante verbannen,w oondetoenteArezzo,
vervolgens te Pisa,en begat'zich in1313m et

zjn huisgezin naar Avignon, waar in die
dagen hetpauseljk Hofgevestigd was,maar
zond de zjnen naarhetnabjgelegen Carpentras,waar de Jeugdige Petrareaviergelukkige Jaren doorbragt.Hj ontving er onderwjsvan den letterkundigeConnenoledaPrato,
die reeds in Pisa zjn leermeester was ge-

dringende bede, om zich naar de voorm alige
residentie te begeven. Zonder genezing te

door hem vermaard gewordene Bronvan Vau-

duse in hetbekoorljke da1der Sorgue,niet
ver van Avignon,e0n klein huis,waarhj
onderscheidene Jaren rustig doorbragt met
wetenschappeljkebezigheden.Hiersc,
hreefhj
velevan z'
dneschoonstegedichtenaanLa%ra,
Latjnsche pEcl04ae''
, Latjnsche brieven en
het werk:pDe vlta solitaria libri11''. Zjne
gedichten bezorgden hem weldra een grooten
roem.Zoowelde Senaatte Rome a1s de kan-

selierderuniversiteitteParjsnoodigde hem

uit t0t hetaanvaarden der dichterkroon. P eweest,oefende zich in taalkennis,redeneer- frcrcy gafde voorkeur aan den Romeinschen
kunde en welsprekendheid en wjdde zich lauwerkrans en ontving dien op den eersten

volgensden wensch zjnsvaders,van 1318- Paaschdag (8 April)1341op hetCapitooluit
1322 te Montpellier en daarna n0g 3jaren de hand van den senator Orsodell'Angnillara.

teB0104naaan destudiederregtsgeleerdheid, De dichter deed dateereteeken ophangen aan

maar hleld zich bj voorkeur bezig methet het altaar in de St.Pieterskerk en vertoefde
lezen van klassieke dichtstukken.Nadendood op zjne terugreis een Jaar te Parma bj zjn
zjns vaders (1326),eerlang doordien zjner vriend Azzo #t: Correggio.Na zjn terugkeer
moedergevolgd,keerdehjterugnaarAvigngn, te Avignon xigtte hj voor de derde maaleen
waaxhj in kennis kwam methetaanzienljk gedicht t0t den Paus met de vroegere bede
geslacht Colonna,hetwelk sedertzjnetwis- en verkreeg daarvoor hetpriorschap van M iten metBoni
fadu VIII derwaartswasver- gliarino in het bisdom Pisa. Van het laatst
huisd. DaarPetraeeageen geldeljkvermogen van Mei 1342 t0taan het begin van Septem-
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o,die te Mantua in ballingber1343 bevond zich Petrareabjafwisseling zzzp da Oprrd.g#ï,
te Avignon en te Vaucluse en voltooide in schap verkeerde.In 1360 werdPetrarcabelast
dien tjd zjn belangrjk werk:oDe contemtu meteenezendingnaarkolling JanvanFrankmundilibri111'',door hem zelven rsecretum rjk,doch wees de uitnoodlging van dezen,
suum''genaamd.Van den Griek Barlaöm leerde om zich teParjstevestigen,alsmededergehj in diedagen de beginselen derGrieksche ljkeaanzoeken van den Keizervan dehand.
taal. ln September1343ondernam hj oplast In de daarop volgende Jaren woonde hj te
van den Paus en van den eardinaal Colonna Padua en deed er zjne dochter (hj had 2
eene reis naar Napels, en keerde vervolgens kinderen hVan
uwelejene
k 0n8 onbekende moeder)
treden met Feancesco #i
over Verona,waar hj het handsc,
hriftvan in het
Cleero's brieven: rAd tàmiliarès'' ontdekte, Brossanto, een edelman uit Milaan.In 1362
en door Zwitserland in December 1845 terug begaf hj zich naar Venetië,waar hjztne
naar Avignon. Een door den Paus hem aan- boeken vermaakte aan deRepubliek om daargeboden bisdom wees hj van dehand,om- mede den grondslag te leggen voor eeneopendathj naarzjneverzekering genoeg tedoen bare bibliotheek,en in 1370 vertrok hj naar
had met de zorg voor zjne eigene ziel, hetdorp Arquaaan de zuideljkehelling der
maaraanvaardde hetvolgendeJaareen cano- Et
lganeïsehe Heuvels,waar hj zjne laatste
nicaat te Parma.De tjding van den opstand levensjaren doorbragtin hethuisgezin zjner
van hetRomeinschevolk tegenzjneadelljke dochter.Hierwerd hj,gebogenoverfolianten,
dwingelanden en van hetbenoemen van Cola door eene beroerte overvallen en overleedden
Aï/zlzi t0t volkstribuun vervulde hem met 18den Julj 1374.Zjn schoonzoon deed erte
geestdrilt, zoodat hj een brief rigtte aall zjner eer een praalgraf van rood marmer
dezen en aan hetvolk,waarin hj aan zjne verrjzen,datin 1567methetbronzen borst-

i
nqenomenheidmetde oud.RomeinsoheReptl- beeld van den dichter werd versierd.ln 1818
bllek den teugelvierde.Daarhet openbaren

werd voorts een marmeren borstbeeld van

van zulke gevoelenszëne goede verstandhou- Petrarca. vervaardigd door Rinaldo,een leerding met den cardinaal Cdonna vernietigde, ling van Canora, in de hoofdkerk te Padua

begaf hj zich in 1347 naarPadua,waarhj geplaatst. Zjn soojarige sterfdag werd den
in 1348 van Jaeopo da Otzrrcrm een canoni- 18denJulj 1874 in geheelltaliëfeesteljk gecaat ontving, en woonde nt
1bj afwisseling vierd.
te Padua,Parma en Verona. Te Parma ontVan de talrjke Latjnsche geschriften van
ving hj in 1348 hetberigtvan hetoverljden Petrarea zjn inzonderheid de rEclogae''ten
van Lawra, waardoor hj in den diepsten getale van 121 metzorg bewerkt.Z#n uitrouw gedompeld werd.fn 1340,eenjubel
jaar, gebreid historisch geschrift:rDe viti:virorum
begafhj zich naar Rome.op den weg der- illustrium'' bevat de levensgeschiedenissen
waartskwam hj voor de eerstemaalte F10- van 31 beroemde mannen, van Rômulus tot
rence, waar hj met Boceaccio eene innige Julius Caesar. Voorts leverde hj: plterut
n
vriendschap sloot. Deze bragthem te Padua
een docunàent van de Republiek Florence,
waarin hem de teruggave aangekondigd w erd
**
van zjne vaderljke bezittingen,terwjl jjP
daarin tevensde uitnoodiging ontving om zich
naar Florence te begeven en aldaar aan de
pas gestichte universiteitwerkzaam tewezen.

memorandarum libri IV'' eene verzanleling
Van al'
10Cd0t011,Spretlkel'lenz. Van Vermaarde
personen, - het episch gedicht: rAltica''

waarin Scipio z//ïclzllddeOuderede hoofdpersoon is,- pEpistolae''ot'DCarmina'')en oBrieven''1 behalve de vroeger reeds ge-

noemde.Bovenalechterheefthj zichberodmd
Daarhj echter ditlaatste vandehandwees, gemaakt door ztjlke gedichten,die onder den

werd 00k het eerste aanbod door de F loren- eenvoudi
gen titel van pltime'' in verschil-

tjnen ingetrokken.In 1351 ging hj weder
naarVaucluse en bejverde zit
sh voor Rilnzi,
die in den kerker was geworpen,in de bres
te springen. In Mei 1353 begaf htj zich
weder naar Italië,en we1in de eerste plaats
naar het H of van den aartsbisschop van Mi-

laan, Gloranni (!,1 Viseonti,die hem 10 Jaar
bj zich hield en hem meermalen metbelangrjke zendingen belastte.Keizer Kœrel1F beJegende hem bj zjn bezoek in Italië met,
groote onderscheiding; toeh zag de dichter

lende vormen (sonetten, sestinen! balladen
en madrigalen) eene reeks van mlnnezangen
bevatten.Hj heeft het minnelied t0teen hoogen trap van volkomenheid gebragt,en zjne
zangen onderscheiden zich door bevalligheid
en zt
liverheid van taal, door rjkdom van
gedachten,spreekwjzen en beelden,dooreen
fjnen smaak,door innig gevoel,doorwelluidendheidendoorollqemeeneteederheid.Daarentegen mistmen bt1hem den gloed van den
hartstogt,diehetkl-nlzlerkiseenerallesoverw el-

zich in zjne verwachtingen teleurgesteld, digendeliefde.Hj isgeestrjk enscherpzinnig
zoodat hj een vrjmoedigen brief t0t den en verlnstigtzich veelalin gezochte beelden,

Keizer rigtte. De geruchten, dat deze een schi
tterende voorstellingen, diepzinnige 0ynieuwen veldtogt naar ltalië wilde onderne- merkingenen moëjeljkerjmen.Zien wj ln
men, gaven in 1355 aanleiding t0teene zen- Dante een voorbeeld van manneljkekracht,

ding van Petrarea naar het Keizerljk H0f wj ontwaren daarentegen in Petrarea een
te Praag,waarna de Keizerhem denadelbrief vrouweljk gemoed,hetwelk zich nietbevre-

van pfalzgraafin eene gouden doos deed toe- vigd gevoelt door het tegenw oordige, maar
komen. Gedurende zjn verbljf te Milaan naar het onherstelbaar geluk van het verleschreef Petrarca sDe remediis utriusque for- dene haakten zjnesmartmetstreelendgenot

tunae libri11''ten behoeve van zjn vriend ontboezemt in liederen) die btj al lltlnne
XI.
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sehoonheid het gevoel toteen spelder over- echter de Koning de vervallen verklaarde

peinzing vernederen.Vooralbezigde hj daar- geesteljke goederen alleen t0t wereldljke

t0e de sonet,en na hem heeft men in ltalië oûgmerken aanwendde, gaf Olawn daarover
steedsdien dichtvorm t0t dat oogmerk aange- onbewimpeldzjne ontevredenheid tekennen.

wend.Zjn bundelminnezangen isinShelften
verdeeld; de eerste bevat de gedichten:rIn
vita diM.Laura(226 Bonetten,Q1canzonen,
8 sestinen en 10 balladen)en hettweede de
gedichten:pIn mortedeM.Laura''(90sonetten,8canzonen en 1 ballade).Zjnevoortretl
feljkstegedichtenzjn decanzonen,inzonder-

Daar hj voorts een ylan om den Koning te
vermoorden,hetwelk ln het laatste oogenblik
v
erjdeld werd, niet had uitgebraqt,omdat
het hem onder het zegelvan de bleeht was

toevertrouwd,werd hj in 1540 ter dood verogrdeeld. Slechts met moeite slaagden zjne

vrienden er in, hem genade te bezorgen.In
heid die,welke betrekking hebben op Rome 1543 werd hj in zjn ambthersteld,en overen op den staatkundigen toestand van Italië. leedden19denApril1552.Vanzjnegeschriften
Voorts vervu rdigde hj op vergevorderden is vooral eene rKroniek'' merkwaardig, -

leefttjd de r'
rrioni'',welke 6 visioenen bevat- enzjnprobiaecomoedia''ishetoudsteZweedten. Ztjne gedichten zjn ontelbare malen sehe dram a.
zonder en met uitlegkundige aanmerkingen
ZjnjlmgerebroederLaventiu waswelis
in het licht gegeven,en 00k zjnegezamen- waar niet zo0 kloekm oedig en welsprekend
ljkewerkenzjn bjherhalingterperBegelegd. a1shj,maarovertrofhem enalzjnelandgeGroot is eindeljk de verdienste van Pe- nooten in geleerdheid.Hj werd in 1523 t0t
frcrcl a1s voorlooper der uitstekende huma- protbssor en in 1527 tot rector te Upsala benisten der15deen 16deeeuw.Op zjnereizen noemd en in 1531 t0t eersten Lutherschen
doorzoehthjde boekerjen,en deontdekking aartsbisechop gekozen.Hjwerktemedeaau
van onderscheidene gesehriften van Clceeo, eene Bjbelvertaling (1540- 1541)t schreef:
van Qxintilianus enz.is men aan hem ver- DThenSvenskakyrkeordning''1en overleed den
schuldigd.Door de studiederOuden gevoelde 26sten October 1573.
hj zich verheven boven de meeste voortltll
w- CwnerltsTefri,eenscherpzinnigNederlandsch

deelen van zjn tjd.Hj dreefden spotmet
de sterrewigehelarj en met de goudmakerj,
en o0k op godsdienstig gebied betûonde hj,
hoewel een t
'verig R.Katholielt,eene ongemeene vrjzinnigheid.Het za1eindeljk naat
zweljks behoeven gezegd te worden,datde
letterkundeoverPetrarea zeerrjk is.
Petrgfacten,zie Vevsteeningen.
Petrl.Onder dezen naam vermelden wj:
Olaus en Lanrenti'
us Tefl-ï,de Zweedsehe

Hervormers. Zj waran zonen van den smid
Peder OlofddoAzzteOerebroinNerike,werden

geboren in 1497 en 1499,studeerden te W it-

tenberg, waar zj in kennis kwamen met
Izatlter,prom oveerdenaldaarin 1518enkeerden

godgeleerde.Hj werd geboren omstreekshet

J'aar 1523 te Duiveland op het Zeeuwsche
eiland Schouwen, studeerde te Leuven en
zag zich aldaar benoemd tot plebaan van St.

Pieter.In 1560 werd hj dodorin degodgeleerdheid en in 1570 bissehop teLeeuwarden,

waar hj zich zooweldoorzjn levensgedrag
a1s door zjn hartstogteljken jvm-tegen de
Hervorming veler vjandsf
zhap op .den hals
haalde, zcûdat llj bj hetafwerpen van het
Syaansche jult de vlugt nloest nemen. Hj
glng eerst naar Miinster, waar hj eenigen
tjd als wjbisschop werkzaam was,en toen
naar Keulen,waarhj lessen overdegodgeleerdheid opende en den 15denFcbruarp 1580

in hetvolgendejaarterugnaarZweden.Olaus overleed. Hj heeft eene lange reeksvan geverkondigde a1B diaconus te Strengnlis aanstonds de beginselen der H ervorming, zag
zich weldra naar Stokholm verplaatst en
w erd aldaar t0t secretaris van den raad benoem d. Htj moest zich het ongenoegen van
den Koning getroostenj omdathj zich gedurende diens atW ezigheid in 1524 nietkrachtig
genoeg verzet had tegen de D uitsche w ederdoopers te Stol
tholm )maar hj was steeds
een m an zonderm enschenvrees,dienietterug-

schriften nagelatcn,w aarin de R.Katholieke
kerkleer m et bitterheid en zelfs m et grofheid

tegen andersdenkenden verdedigd wordt.Zj
zjn opgenomen ln pRncaberti Bibliotheea
Pontiicia (1690)''.

î'
nfn
rid.
usTefriot'h'
oerdTïeferx, een Ne-

derlandsch geleord geschiedsehrjver, geboren
te Leeuwarden den 15den Junj 15:
27.Nadat
hj zich teLet
zvenop declassiekeletterkunde
had toegelegd,werd hj leeraarin deGriekdeinsde voordemagtigeR.Katholiekepartj. sche en Latjnsche talen in zijnegeboortestad
Zelfs de banvloek, door het domkapittelte

en aanvaardde in 1557 het professoraat in de

Uysalanaarhethoof'
dderbeide broedersge- Oudeletteren teErthrt.In 1562 werd hj sesllngerd,joeg hem geen sehrik aan. Olaus cretaris van den eardinaal Granvelle, doch
trad in het huweljk ,disputeerde op bevel toen deze n>? Spanjevertrolt,begafhj zich
des Koningsmetde R.Katholieken teUpsala wedernaarLeuven,waarhj licenciaatin de

en op den Rjksdag teW esterës(1527),waar
hjdoorzjne heldere uitleggingen deStanden
tot de zjde der Hervormlng overhaalde,en
bejverde zieh ook na dien tjd ûm doorprediking en geschriften de verspreiding der
nieuwe leer te bevorderen. Van 1531--1533
was hj kanselier des Konings! en in 1539

pdlng en werd
ontving 11j de geesteljke wleeraar ill de hoofdkerk te Btokholm .rl'oen

regten werd en onderwjsgat'inhetGrieksch
en Latjn.In 1577 werdhjhoogleeraarinde
regten te Keulen, in 1580 historieschrjver
van Friesland, in 1585 boogleeraar in het
kanoniekregtteLeuven,enhiertradhjinden
geesteljken stand. In 1587 vertrûk hj weder
naar Keulen, werd er canunnik en collegieregent,en overleed den 23sten Januarj 1697.
A1s gesehiedsehrjver ontbrak hethem bljk-
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baarM n critiek,zoodathem teregteeneverre- derscheidene versterkte steden in Rusland,
gaande ligtgeloovigheid wordtte laste gelegd. van welke wj noemen:Eenesàd envesting
Van zjne talrjke geschriften, zonder n0g in het Aziatisch-Russisch jouvernement der
zjne uitgaven van Latjnsche schrjvers te Kirghizensteppe, aan de Isllm. Deze waste

rekenen, noemen wj slechtsenkele,name1
jk:pDeillustribusFrisiaescriptoribus(1580)''
risiorum antiquitate et origine libri
,De f
tres (1590)'',- rDe scriptoribus frisiae decades XVI et semis (1593)'', - pllistoria
veterum episcoporum ultrajedinae sedis et
comitum Hollandiae etc.(1612)''
,- en yDe

voren eene der belangrtjkste plaatsen voor
het Russisch handelsverkeer metMidden-Azië.

Zj teltrniln 8000 zielen en zaleerlang met
hetgrootespoorwegnetverbonden zjn.- In
de tweede plaats vermelden wj onder dien

naam eene versterkte Btad 0I!de zuideljke

00stk11st van hetSiberischeschlereiland Kamducibns et comitibus, equitibus ac nobillbus tsjatka)aa'
n de Awatsja-baai.Zj isdehoofdfrisiis, quireibellicaegloriapraestitertlntetc.'' plaats van Kamtslatka, heeftonderscheidene

Petrokow (PetrikauljeenRussisch-poolsch openbare gebollwen, eonige magazjnen van

g
ouvernement,grenstinhetzuidenaanGalicië,
ln hetzuidwesten aan Pruissen,in hetwesten
aanKalisl,inhetnoordenaanW arschauenin
hetoostenaanRadom enKjelzy,enteltop222,5
(n geogr. mjl 768000 inwoners, van welke
ongeveer 750/0deR.Katholieke,130/0deProtestantscheen120/0deIsraëlietischegodsdienst
beljden.De bodem isereFen,hieren daar

de Russisch-Amerikaansche Handelmaat8chap-

pj,eenehaven,een vuurtoren en1200inwoners.Zj ontleenthaarnaam aan 2 nabjgelegene vulcanen,St.Petrus en St.Paulus,van
welke de eene den 8sten Augustu: 1827 zulke

aanzienljke hoeveelheden asch uitwierp,dat
de stad uren lang in duisternis was gehuld.
Den GdenMei1841had zj veelte ljdenvan
golvend en meerendeels zandig. Alle graan- eene hevige aardbeving. Den 3lsten Augustus
soorten worden erverbouwd,- voort::aard- en den lstenSeptember1854 werd zj te verappelen en suikerwortels.0ok heefl men er: geefs door Engelsche en Fransche oorlogsteenkolen,jzerjzink,galmei,kalkencement. schepen aangevallen, later door de Russen
De veestapel bestond er in 1871 uit207000 ontruimd, en den 15den Mei 1855,door de
stuks runderen,447000 schapen,80000 zwtj- Franschen en Engelschen bezet, die er de
nen en 65000 paarden.Totde bloejendetak- vestingw erken hebben gesloopt.
Petr6polis,eenestadin deBraziliaansche
kenvan njverheid behooren er:dekatoen-en
wolfabrieken,debrandewjnstokerj,demjl
l- provincie Rio de Janeiro,ligtin een gezond
ontginning en delpojerj.De waardevan de oord, 742 Ned.elboven de oppervlakte der
voortbrengselen der njverheid bedroeg erin zee. Zj is in 1845 gesticht en thanseene
1872 ongeveer223/4millioen roebel.Hetgou- sierljke,drultke,njvereplaatsmeteen Keivernementis in 8 arrondissementen verdeeld, zerljk paleis, een park en 7000 inwoners.
en de evenzoo genoemde hoofdstad,gelegen Een spoorweg looptvan de havenplaat: Maua
aan de Strada en aan den spoorweg van W ax- naal- den Serra Estrella, en vanhier wordt
schau naar W eenen, heeft onderscheidene een bergspoorweg naar Petrôpolis aangelegd.
gymnas
kerken en klooster
vs
o,
oreen
meisj
es, eei
ntlm V00r Petrus, eenderapostelenvanJdz- ,heette

Jongens en een
sierltjk
raadhuis,een vervallenkasteelen bjna17000
inw oners.
Petr6lqum ,zieAard-olie.
Petronlus(TitusArbiter),een Romeinsch
schrjver uit Massilia (Marseille), beklcedde
het proconsulschap in Bithynië en hetconsulschap teItomeen genootdebjzonderegunst
van Nero,btJwien hj op de feestenenslempmalen als eeremoniem eester werkzaam was.
Hj werd door zjn mededinger Tàqellin'
usbj

eigenljk D'
tmon.D6naam Petrns(R0ts)werd

geschrift:psatiricon liber''toegeschreven,dat
slechts in t'
ragmenten isbewaardgebleven,eene soort van roman,halfin proza en half
in verzen Opgesteld en een getrouw en schrikwekkend tafereelbevattend van deverdorvenheid te Rome in die dagen.Het is geestigen

geënt, zich niet geheel van de instellingen
van Mozes k0n ontslaan, -- 't geen door

hem latergeschonken,zoodatmen hem meermalen a1s Mmon Tefrr: vindt vprmeld.Hj
w as de Z0On van e0n zekeren Jonas en de
broeder van Andréa'
% en hield zich aanvanke-

ljk bezig methetvisschersbedrjtindenabjheid van Capérnaum. fn den kring der apostelen was l)tj de eerste, die Jezns a1s den
Mes.
gé'
a.
gerkende;ook stond hj geruimen tjd
aan het hoofd van de eerste Christeljke gemeente te Jert
lsalem. In weerwil van zjn
den Keizer belasterd,vielin ongenade enzag bjnaam had hj een weifelendkarakter,zo0zich in den kerker opgesloten.Uitvreesvoor dathj heenenweêrgeslingerdwerdtusschen
straf opende hj zjne pols-aderen,maarliet onbesuisde voortvarendheid en verregaande
ze wederom digt maken, om zich op den monschenvrees,zooals bljkt uithetverhu l
Keizer door vermelding van diens geheime der verloochening. Later was hj de voorgruwelen tewrelten,waarna hj doodbloedde naamste vertegenwoordiger van het beginsel,
(67 na Chr.).Aan hem wordtgewoonljk het dat hetUhristendom ! op Tsraëlietischen stam
Paltlns bestroden Werd. Hj Wasgeht
lWd en
werd op zjnezendingsreizen door.zjneecht-

genoote vergezeld, aan wie de overlevering
den naam heeftgegevenvan Coneordia ofPer-

in een goedenstjlgeschreven,maarhoogst0n- 'effxl. Evenzeer vermeldt de overlekering,
kiesch van inhoud.Deeerste critischeuitgave dathjnietalleen in Pontus!Galatië,Cappavan dezen schrjverisgeleverddoor Bûaeler docië, Klein-Azië en Bithynlë, maar 00k te
Antioehlll, Oorinthe en Rome hetevsngelie
(1g6Q en 1871).
Petrowpawlow sk is de naam van 0n- verkondigt
l heeft en dat hj eindeljk onder
43*
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Nero met het hoofd naar beneden gekruisigd gescheiden, terwjl het ten zuiden en zuid-

is, omdat hj zich onwaardig achtte,oj de- oostendeOezentotburenhad.DePetsjenégen

zelfde wjze alsJezxdtesterven. Intusschen vervulden van de 9detot de llde eeuw eene
is het onzeker of dit te Rome heettplaats belangrjke:.
01indegeschiedenisvanEuropa.
gehad. Evenzeer is het onbewezen,wat de omstreeks het jaar 8;0 werden zj doorde
R.Katholieke kerk beweert, dat deze Apos- vereenigde Chazaren, Oezen en Slawen uit
tel gedurende 25 jaar a1s bissehop aan het hun land verdreven,trokken naar de hedenhoot'
d heet'
t gestaan van deChristeljke kerk daagsche Ukraine, veroverden Bessarabië,
te Rom e.Toch w ordt er uitafgeleid watmen W alachje en Moldavië en vielen in 883 tusgewoonljk het primaat '
tl
czl Petrus noemtj schen de D0n en de Dnjestrin hetland der
nameljk)dathj alsBtedehoudervanCltristus Hengaren,zoodat deze naar Siebenbitrgen en
te Rome de eerste Paus is geweest,en dat Pannoniëmoesten trekken.Hetrjk derPetzjn gezag op alzjneopvolgersop den Hei- sjenégen strektein diedagen zich uitvan de
ligen Stoelisovergegaan.Datprimaatisalzgo D0n t0t aan de Aloeta in Siebenbtirgen,en
de grondslag der Onfeilbaarheidsleer.
zj waren in 8 stammen verdeeld. Later was
In het Nieuwe Testament zjn 2 brieven inzonderheid hetByzantjnscherjkaanhunne
opgenomen,die den naam van Petçu dragen. aanvallen blootgesteld, en van deByzantjnD00r de nieuwer
e eritiek is evenwelop eene scheKeizersontvingen zj vonrtsgeld,om de
*@
Ze aangetoond, datdie brieven Hongaren en Boelgaren en vooralde Russen
grondige WM
niet vroegerzjn opgesteld dan in de tweede in toom te houden. Laatstgenoemden echter
eeuw onzerJaartelling.
zochten desgeljks hunne vriendschap te verPetru8deFllci.
s eigenljkPiltro#eI!eVi
gnet werven; de Russische grootvorst Igor sloot
een beroemd ltaliaansch staatsman, geboren in 944 methen een verbond,en in 970 trokomstreeks hetjaar 1190 te Capua,studeerde ken zj metdeRussen gnderSwaetoslawtegen
te Bologna1bekleeddeonderkeizerk'rederik11 Byzantium te velde, maar w erden door de
aanzienljke staatsambten,maar poogde uit Keizerljke benden geslagen. In 1010 deden
gekrenkte eerzuchtdien Vorstdoorvergifom zj een invalin BoelgarjeenThracië,in1028
te brengen. Dientengevolge werd hj van strekten zj hunne strgoptogten uittotaan
het licht der oogen beroofd en in den kerker Thessaloniea, in 1048 veroverden zj een
geworpen, waar hj in 1249 zelf een einde grgot,gedeelte van Boelgarje,in 1049 trokaan zjn leven maakte. Zjne sEpistglarum ken zj over de Donau,maar in 1091 leden
libri VI''thet laatst uitgegeven dogr lielin zj eene gevoelige nederlaag, die vooreerst
in 1140)vormeneenebelangrjkegeschiedbron een einde maakte aan hunne roottogten. Ten
voor den tjd vanFrederik I1.
tjde der Krulstogten waren zj in Servië en
Petrus Lom bardus,zie Lombaetïus.
Boelgarje gevestigd, waar zj den doortogt
Petrus Thaborita, een monnik uithet derKruis&aardersvaak nietweinig bemoejeklooster Thabor nabj Sneek in Friesland, ljkten.In de 12de eeuw hadden zj een klein
werd geboren te Bolsward,leetdevermoedeljk gedeeltevanSiebenbiirgenin bezit.Toenechter
tusschen 1460 en 1530 en schreefeene m erk- wal'
en zj reeds grnotendeels schatpligtig aan
wu rdige Kronyk van Friesland'' loopende deMagyaren,metwiezjzamensmolten,zoodat
van 728 t0t 1527.D atboek isdoor Vinseren zj in de 13de eeuw geheelen aluit de geAmsnfoord3in hun pArchiefvoorVaderland- schiedenisverdwenen.
sche,inzonderheidvoorFrieschegeschiedenis''
Petsjili,denoordoosteljkeprovincie van
in het litht gegeven.VolgensBommigen was eigenljk China,grenstin hetnoordenaanMonPetvus T/ze orifl secretarisvankeizerKarelV. golië,in hetoosten aan deGolfvan Petslili,
Petruspenning of Pieterspenning is de in hetzuidooBten aan deprovinc'
ie Sjantong,
naam van eene vrjwillige gitt,die door de in hetzuiden aan H onan en in hetwestenaan
leden der R.Katholieke kerk wordtopgebragt Sjansijen teltop2694D geogr.mj1omstreeks
ten behoeve Van den Paus. OorBpronkeljk 37 milllioen inwoners (dus 137000 op de D
was zj eene belasting van een penning van mjl).In het oosten en zuidoosten verheFen
iederhuis in Engeland,en zj werd Pieters- erzich uitloopersvanhetInsjan-enChinganpenning genoemd,omdat zj geïnd werd op gebergte, welke eene hoogte bereiken van
den dag van St.Petrusbanden (1Augustus). 1370 Ned.el en rjke steenkolenmjnen beZj werd in 725 toegestaan doorden West- vatten.Naar de zjde derkustisdebodem
Saksischen koning Ina totonderhoud van een eerst gûlvend, daarna eFen en op sommige
Engelsch collegie te Rome. Later werd die plaatsen moerassig en aan overBtrûom ingen
belasting in geheelEngeland geheven,maar blnotgesteld. Hj is in het algemeen zeer
o0k hare bestemming gewjzigd;men zond vruchtbaar en werdtbesproeid door de Peiho

en hare talrjke zjrivieren. Men verbouwt
er: gierst, maïs en tarwe,katoen en tabak5
voorts zjn er vele ooftboomen en tuinen,
zoodat deze previueie hier en daar op een
Engelsch landsthap geljkt.Hetklimu tiser
Pe
t
s
j
enégen
i
s
de
n
a
a
m
v
a
n
e
e
n
wo
e
s
t
en zwervend volk van Turkschen stam ,dat zacht,en de qemi
ddeldeFarmtevan hetJaar
zich zelfKangliofKanaarnoemt.Hetwoonde klimt te Peklng t0t 12,51C., terwjl er de
aanvankeljk ten noorden van de Caspische hoeveelheid regen 615 Ned.streep bedraagt.
Zee tusschen de W ûlga en de Jaïk en was In zeer droogeJaren) zooals 1876,ontstut
nameljk de daardoor verkregenegelden aan
den PauB.Ten tjde van Hendrik VIII werd
zj afgeschaf:,doch zj islaterin eenealgemeene,vrtjwillige gift veranderd.

donr eergtgenoemde rivier van de ChRqaren er ligt hongeranood. De hoofdatad derpre-
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vincie

is Pekinç.- DeGolfvan Petsliliis tersuchungen und Beobacbtungen iiber die
rbreitungsartderCholera(1855)'',- pHaupteene groote baal aan de oostkust van het Ve
noordeljk gedeelte van China; zj is zeer bericht iiber die Cholera-epidemie v0n 1854
ondiep!ontvangtvan de rivieren,welke zich
erin ultstorten,gedurigmeerslib,enisdoorde

straatvqn PetsjilimetdeGeleZeeverbonden.
Petslora (De),eene rivier in Rusland,
ontspringt aan de westeljke helling van het
noordeljk Oeralgebergte,inhetgnuvernement

inBayern(1857)'',- pueberdenLuftwechsel

in W ohngebquden (1858)'', - gDie atmosphârische Luftin W ohngebâuden (1858)'',,
1Ueber Oelfarbe und Konservirung der Ge-

mi
ilde (zde druk,1872)'',- pverbreitungsart der Cholera in Indien (1871)'',- pzur
Perm , stroomt door de gouvernementen W 0- Aetiologie des Typhus (1872)'', - pBelogda en Archangelen stort na een l00p van ziehungen der Luft zu Kleidung,W ohnung
1750 Ned.mj1en na hetvormen van eene und Baden (3dedruk,1876)''
,- rW asman
grootedelta zich uitin deNoordeljkeIlszee. gegen die Cholera thun kann (1873)'', Zj heeft onderscheidene groote zjrivieren, XUber den Nahrungsmittel und iber den
wordt reedsin haar bovenloop bevaarbaar en
is,hoewelonder 52O 48'N B.slechts 175 en
onder 67O32'N.B. slechts 127 dagen Van

den jsboeibevrt
jd,van grootbelangvoorden
handel. Het stroomgebied der Petqlora, de

W
erth desFleischextrakts(2dedruk,1876)''
,
puber den W

erth der Gesundheit flir eine

Stadt (1873)'' - en pKunftige Prophylaxis
gegen Cholera (1875)''.Met.
B%hl,Rndlkoferen
Voit geeft hj sedert 1865 het szeitschrift
fiirBiologie''in het licht.
Petunia Jl
ns. is de naam van een Plan-

Arctische Steppe genaamd, isin het zuiden
metgroote wouden,in hetnoorden mettoendra's,meren en moerassen bedekt,heefteene tengeslacht uit de familie der Solaneën.Het
oppervlakte van 7857 1 geogr.mjlen wordt omvat Zuid-Amerikaansche, met kleverige
door ongeveer 15000 Syljaenen, 7000 Russen klierharen bezettekruiden,metafwisgelende,
gaafrandige bladeren, alleenstaande, okselen 4000 Samojeden bewoond.
Pettenkoter (Max von), een beroemd standige bloemen met eene schotelvormige
scheikundige,geboren den 3denDecember1818 bloemkrobn,en eeneopensyri
ngende,veelzate Lichtenheim bj Neuburg aan de Donau, dige zaaddoos. P . lz/cfc./zst/lorlJkss.iseen
studeerde teMi
inchenindeartsenjmengkunde zomergewas in Zuid-Amerika meteen stengel
en geneeskunde, prom oveerde in 1843, be- ter hoogte van 1- 11/4de Ned. el,langwerpig

paalde zich daarna bj de chemie en zette
zjne studiën voort te Miinchen,W iirzburg
en bj Llebi.
q te Gieszen.fn 1845 werd hj
assistent bj de Munt te Miinchen,in 1847

eironde bladeren en fraaje,grootebloemen.
P.rsobc:c Rook.,desgeljkseen zomergewas,
groeit in Buénos Ayres, Chili en Montevideo.Deze plantheefteennederliggendensten-

buitengewoon hoogleeraar in de geneeskunde, gelterlengtevan eeneelen karmozjnroode,
in 1850 directeur van de Hof-apotheek en in trechtervormige, van binnen dpnkerpaarse

1853 gewoon hoogleeraar. Hj volbragteene bloemen.Men verkrjgt van de petuniasoorten
reeks van scheikundige onderzoekingen,in de
eerste plaats over hetaënéren van goud en
over de bewerking van platina,alsmedeover
de hydraulische kalksoorten in Engeland en

eene menigte verscheidenheden, van welke
de fraaiste in bjgaande fguur zjn voorgesteld.

ding van lichtgas uit hout en kort daarop
die van haematinon en aventurienglas.Voorts

in 1839 aldaar bibliothecaris van den Saksischen prins,later koning Joltann,en in 1853
ook van den kroonprinsA lberten erlangde in

Petzholdt (Julius),een verdiensteljk biDuitschland. ln 1848 ontdekte hj deberei- bliograaf,geboren te Dresden in 1812? werd
maakte hj opmerkzaam op het verschilvan
verwarming metkagchelsofmetverhittelucht. 1849 den titelvan Hofraad.Zjn hoofdwerk,
Vele onderzoekingen heeft hj voorts gedaan in 1840 begonnen en vervolgens geregeld
ten behoeve der gezondheidsleer,'vooral over voortgezet, ls: rAnzeiger fiir Literattlr und
de ventilatie der w oningen en over de doel- Bibliothekwissenschaft''.Daarenboven gafhj
matigheid dex kleeding, en in 1855 maakte uit:rllandbuchdeutscherBibliotheken(1853)'',
hj een aanvang met zjne studiën overde - rKatechismusdeBibliothekenlehre (1856:
chölera, in verband met het grondwater, 2de druk, 1871)'',- rBibliothecabibliograwelke zich vervolgens o0k t0t de typhus uit- phi
ca(1866)/',- pcatalogusbibliothecaeThestrekten.Om deverschjnselen der ademhaling Ocriteae (1866)',- mzurLiteraturderKriege
naauwkeurig na te gaan, vervaardigde hj infolge derfranzösischen Revolution (1868)'',
een grooten toestel,welke daarna dienstdeed
rBi
bliographia Dantea (1872; 2de druk,
bj de nasporing van de voeding derdieren. 1876)'', - en pAdreszbuch der Bibliotheken
Zjneeigene waarnemingenmetdievan Voit Deutschlands(1875)/'.
verspreidden voorts veel licht over de stofPeucedanum L.is de naam Van e0n
wisseling.Op zjn aandringen werden aan de plantengeslacht uit de familiederSchermbloehpogescholen in Bejeren leerstoelen voorge- migen.Hetomvatoverbljvende kruiden,die
zondheidsleer geplaatst, en hj zelf opende in Europa en W est-Azië groejen,metéênhierover te Mi
inchen zjne lessen in 1865. t0t 3-maal vindeelige bladeren, veelstralige
O0k heeft htJeene nieuwemethodeuitgevon- bloemschermen,veelbladige omwindseltjes en
den om schilderilen in olieverf te bewaren. l
ensvormige,Eaauw geribdevruchten./.o.FDe uitkomsten van zjn wetenschappeljken ciwcl: L.leverde te voren bittere wortelsaan
arbeid maakte hj gewoonljk openbaar in de apotheek en bevat eene gomhars,die a1s
tjdschriften; daarenboven schreef hj:pUn- ammoniakgom gebruikt wordt,alsmede peu-
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cedanine (Cl;IlI:Oa). o()k P. Orept
selï/p'
lIzzl werd il1 1811 t0t oëcier bevorderd,was in
Moenek werd te voren t0t de geneeskrachtige 1842 opgeklommen t0t reneraalmaloor en
krtliden gerekend.
werd in 1848 Prtlissistrhmilltairgevolmagtigde
Peucer (Kasper), een geleerde der lGde bj demilitaire Bondscomlnissiete Frankfort
eet
lw,geboren te Bautzen den Gden Januarj aan de Main.HierbenoemdedeRjksbestuur1525, studeerde te W ittenbprg in (1(,genees- der hem tot minister van Oorlog,welke bekunde,voortsonderdeleidingvan i
%elaneltthon, trëkl
ting hj tot in 1849 bekleedde.In 1854
metwiens doclter hjin hethuweljk tradt werd hj inspectetlr.generaal der infanterie.
in de oude letteren, werd er in 1554 hoog- ln 1872 nam hj zitting in hetHuisde8Heeleeraar in de wiskunde,in 1560 in degenees- ren, el1 overleed den loden Februarj 1876.
kunde,en zag zichtevensbenoemdtotljfarts Hjschreef:rBeitr:gezurBeleuchtungeiniger

van den Ket
lrvorste11t0trector deruniversi- Grtlndlagen tirdie Ki
initige svehrverfaszung
teit.A1s hethoofd dersclloolvanHelatlehtl
ton, Deutschlands(1848)''enhetbelangrjkewerk:
welke t0t het Calvinismus overhelde, werd nDas detltsche Kriegswesen der Urzeit

hj in 1574 op last van den Keurvorst in (186.1--1864, 3 tlln)',waarvoor de univer8ihechteniB genomen en 12 Jaar gevangen ge- teitteBerljnhem hetdoctorsdiplomatoekent
le.
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Pettlnia violacea.

houden,omdatgeene bedreigingen hem konden bewegen,ztine overtuiging telatellvaren.

Peuldragenden ,zie LexgwmLno.%ae.

Peutinger (Konrad), een verdiensteljk

Eindeljk werd hj op voorspraak van Aynes
popl Anhalt, de tw eede gemalin van den
'
Keurvorst, op vrje voeten geyteldttradals
ljtàrts in dienst van den vorst von Anhalt

oudheidkundige, geboren den 14den October
1465 të Augsburgystudedrde te Padua in de

1602. Van zjne talrjke geschriften noemen
wj:pcommentariuB de praecipuis divinationum generibus (1553en laterl''
/--en rElementa dodrinae sphaericae (15a1),,, --ook
gafhj brieven van Melanatlton in hetlicht.
Peucker (Edtlard von), een Pruissists
h
generaal,geboren den 19denJanuarj 1791te

woonde hj onderscheidene Rjksdagen bti,
btjv.te W orms,en werd doorà
K aœimiliaan.I

regten!vertoefde eeniyen tjd te Rgme en

werd ln 1493 totsyndlcus in zjne geboorte-

en overleed te Dessau den 25sten September plaats benoemd. Door deze afgevaardigd,

t'
otKeizerljk raat
lBheerbenoemd.Hjoverleed
te Aursbt
lrg den 28sten December1547.Hij
schreeto.a.:rlnse,
riptionesRomanae (1520)''
doc,h vermaard is bovenal de rReistafelvan

Petltinqer(Tabula Peutingerianal'',eene on-

Schmiedeberg in Silézië, bezocht het Maria- der kelzer k%ererus of volgens anderen onder
Magdalena-gymnasium te Breslau, frad in Theodoshts 11 vervaardigde ljstvan plaatson
1809 in dienBt bj de Prt
lissischc artill
eriej aan den heirweg in het W est-RomeinBchc
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Rjk.Die tafelwas getoekend op 12 bladen hetwelk naar hetbadhuis leidde,maar sedert
van pergamentendoorKonrad CeltesteW orms
gevonden. Celtes stelde haar ter hand aan

1852 iseen Qinke kunstweg van Ragatzlangs
de Tamina derwaarts gelegd.Onderscheidene
Peutinger,doch dezewerddoorzjndoodver- bronnen meteenewarmtevan 36OC.ontsprinhinderd haar uit te geven.Nadat W el.
b
'
er er gen er in eene donkere grot uit de rotskloof.
in 1591 fragmenttln van openbaar gemaakt Zj werden in 1038 ontdekt, en in 1242 is
had, werd het oorspronkeljk stuk eerst in er het eerste badhuis gesticht. Men liet de
1714 teruggevonden.D it berust thans in de zieken m et den noodigen spjsvoorraad aan
bibliotheek te Mreenen en werd uitgegeven een touw in de kloofafzakken en trok hen
d00r M annert (1824, 12 bladen) en dotll
* na de kuurwedernaarboven.Hettegenwoordige gebot
lw , in het begin der 18de eçuw
Deqiardins(1869,in 18 a:.).
Peyron (Vittore Amadeo),ernItaliaansch verrezen,bevindt zich nietver van de bron,
taalkenner)geboren teTurjn den zdenOcto- en door eene buisleiding loopt 00k een geber 1785,werd hoogleeraarin de Oostersche deelte van het bronwater naar Ragatz. talen aan het athenaeum en secretaris der I1oog boven 'de dalkloof,op een bergterras,
académie aldaar en maakte zich vooralver- lij'
t het dorp Pf:fers.Eene abdj derBene-

diensteljk door zjnegeschriften overKoptische en oud-Egyptische taalen letterkunde.
Zjn voornaamste geschrift is:pluexicon linguae copticae (1835)'', qevolgd door eene:
XOrammatica linguae coptleae(1842)''.Voorts
schreefhj:ppapyrigraeciMuseiTaurinensis
(1826- 1827)'' en leverde als vruchten van
zjn onderzoek der palimpsesten in de bibliotheek te Turjn:pFragmenta Ciceronisorationum (1824)'',- rEmpedoclis et Parmenidis
hugmenta (1810)'', en rLeges ineditae
codicis Thepdosiani''. In 1848 werd hj lid
van den Senaat, en overleed te Turjn den
zysten April1870.
Peyronnet (Charles Ignace,graaf de),
een Fransch staatsman, geboren den 9den
October 1778 te Bprdeaux, studeerde in de
regten en vestigde zich daarna in zjnegeboorteplaats als advocaat.Gedurende de H0nderd Dagen bezorgdehj aan dehertogin ran
zzwpllè-: redding op een Britsch schip en
zag zich weldra benoemd t0tvoorzitter van
hetgeregtshof te Bordeaux en vervolgens t0t
procureur-generaal te Bourges. H et departement Cher vaardigde hem at'naar de Kamer

van Volksvertegenwoordigerstenhj behoorde
hier tot de regter zi
jde.Van 18Q1 tot 1828
washj ministel.van Justitie en als zoodanig
brap'
t hj in 1822 de reactionaire wet op de
drukpers'en in 1825 die op de godslastering
tot stand en herstelde de censuur. In 1822

dlctjnen,aldaarin de8steeeuw gebouwd,is

i11 1838 opgeheven en in een krankzinnigengesticht herschapen.

Pfalz (De),eene provincievan hetvool.
malige Duitsche Rjk,bevond zich tevoren
in het bezitderPfalzgraven en werdverdeeld
in de Boven- en 'Beneden-pfalz. De eerstej

o0k Bejersche Ptàlz geheeten en met den
naam van hertogdom bestempeld,grensde in
hetnoorden aa'
n hetvorstendom Baireuth,in
het oosten aan Bohemen,in hetzuiden aan

hetvorstendom Netlberg en aan Bejeren,en
in het w esten aan het vorstendom Bamberg
en hetgebied van Niirnberg en telde in 1807

op 130 (a geogr.mjlbjna 284000inwoners.
Zj behoorde t0t de Nordgau van de bejersche Kreits en had Amberg t0t hoofdBtad.
De Bovenpfalz komt onder dezen naam het

eerstvoor in 1329;zj wastoen metdeRjnPlalz vereenigd en vervieleerst in 1623 aan
Bejeren.Thansvormtzj hetBejersch arrondissementoberpfalz en een gedeeltevanOberfranken. - De Beneden-pfalz of Pfalz aan

de Rjn lag aan beide zjden van deBovenRjn.Zj grensdein hetzuiden aan hethertogdom W iirtemberg, het markgraafschap
Baden en den Elzas,in hetnoordenen oosten
aan hetaartsbisdom Mainz en hetgraafschap
Katzenellnbogen en in het westen aan het
aartsbisdom Trier. De bisdommen W ormsen

Spierswaren door(1ePfalzomreven.Zjtelde

werd hj in den gravenstand opgenomen en op 150 I
a geogr.mjl300000 lnwoners. De
in 1828 tot pair benoemd.In hetministérie Beneden-pfalz was in onderscheidene deelen
Polignacbelasttehj zich den 16den Mei1830 gesplitst,nameljk de eigenljke Keur-pfàlz
met de portefueille van BinneniandscheZaken (75I
Dgeogr.mjl.),grootendeelsop den regter
en onderteekende de noodlottige Ordonnantiën oever van de Rjn gelegen, met de steden
van 25 Julj,die den Koning den troondeden Manheim en Heidelberg, - hetvorstpndom
verliezen. Bj de omwenteling nam hj de Simmern op den linkeroevervan deRjnmet
vlugt, maar werd te Tours in hechtenis genom en, na eene berotlwvolle verdediging tot
levenslange gevangenis veroordeeld en naar
het kastcf
?l van Ham gebragt,m aar op last

des Konings in 1836 weder op vrje voeten
gesteld.Hj overleed den zdenJanuarj 1854
0g zjn kasteelMontferrand.ln degevangen1sschreefhj:ppenséesd'unprisonnier(1834)''
en rHistoiredesFrancs(1835;Qdedruk1846,
4 dln)''.

eene hoofista'd van flenzelfden naam ,- het
hertogdom Zweibriicken,- de helft van het
graafschap Sponheim , - en de vorstendom-

men Veldenz en Lautern.Bj deontbinding
van deKeur-pfalzin 1801verkreegFrankrjk

door den Yrcde van Luneville alle landen,

die op den linkeroevervan deRjn gelegen
zjn,meteene oppervlakte van 44 EJ geogr.
mjl, en in 1802 deed Bejeren 00k afstand
vande Pfalzop den regteroevervan deRjn
Pfkfers is de naam van een vermaardbad (31 1 geogr. mjl met 141000 inwoners).

in het Zwitsersclle canton St. Gallen in
eene diepe kloofderw oeste Tam ina.Tevoren

Daarvan werden aan verschillende Staten gedeelten toegewezen. De vredesverdragen te

had men er slechts een moejeljk voetpad, Parjs in 1814 en 1815 voegden de Pfals
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weder bj Duitschland;hetgrontste gedeelte
du rvan verkreeg Bejeren, - het overige
Hegsen-Darmstadt en Pruissen.
Het tegenwoordige Bejerscheregéringsdistrict de Pfalz(Rjn-Bejeren)ligtop den linker oever van de Rjn en is dus van het
eigenljkeBejerengescheiden.Hetgrenstinhet
noorden en westen aan Rjn-pruissen,in het
zuidenaanElzas-luotharingen,inhetoostenaan
Baden en in hetnoordpostenaanRjn-llesseny
en .teltop bjna108D geogr.mt
jlruim 641500

verkreeg, was Koenraad I rc> Franken,die

omstreeks hetj= r 905 den titelvan hertog

der Franken aannam. Dit hertogdom echter
verdween reeds in 939,en desHertogsbezittingen vielen m eest ten deelaan E oenraad de
Aopt!e,den stamvader der Saliërs,en vervol-

gensaan de Hol
ten.
ntaufen.Koning FredrikI
begiftigde (1155) zjn broederKoenraad,die
in 1147deRjn-Fxankischelandengeërfdhad,
metde waardigheid van Pfalzgraafte Aken,
en deze vestigde zich op een burgt op den

inwoners (1875), onder welke zich 348000 Jettenbûhelbj Heidelberg.Hj werd cpgeProteatanten, 2750 Doopsgezinden en 13000 vol
gd doorzijn schoonzoonHendrikdeWp4
/,
Israëlieten bevinden.Het Hardtgebergte loopt
er Van het zuiden naar hetnoorden overheen
en herschept een grûotgedeelte van den bodem in eene bevallige berg-en heuvelstreek
metfraajebosschen.Dehnogstet0p,deD0nnersberg,verhefter zich t0teene hoogte van

schoonzoon van Hendrik de .
& :.- ,en later
door diens Z00n Hendrik de Jbl.çee.Toen
deze in 1214 kinderloosoverleed,sehnnkk0ning Frederik 11 de Pfalz methet ambt van

Pfalzgraafaan Lodewqk rlzllel
jeren,uithet
Huis W ittelsbaek. die 00k de goederen der
689 Ned.e1.Hetgewestaandeoostzjdevan vroegere Pfalzgraven in zjn Huis wist te
het gebergtet0taan de Rjn behoort tot de brengen doorhethuweljk van zjnzoon Otto
bevalligstevan reheelDuitschland en bestaat m et Agnes, eene dochter van Hendrik de
uit eene afwissellng van weligevlakten?se,hil- Oudere. Op hem volgden Otto I de DpxlvcAderachtige wjngaardheuvelsjooftgaarden en lige (1228-1253), Lodewqk 11 (tot 1294),
liefeljke dalen. De rivieren des landszjn, R%dolfI (tot 1319) en keizer Lodewqk (tot
behalve de Rjn,aan de oosteljke grenzen: 1329),die bjhetverdragvanPavia(4Augusde Lauter. de Queich, de Speyerbach, de tus 1329) de Pf
àlz afstond aan zjneneven,
Pfrimm ,de Blies en de Glan.Hetis een der R'
adolfen Rupreoht,zonen van Rudolf1.De
vruchtbaarste gewesten van Bejeren en uit- Keurvorsteljke waardigheid zou afwisselen
muntend bebouwd. Zoowel de land- als de tusschen de Pf
àlz en Bejeren.Na den dood
wjnbouw bevindterzich op eenhûogen trap van R'
adolf11(1353)werd.
Elprecl.
fIalleenvan volkomenheid,en de voornaamste voûrt- heerschert0t1398.Hj verkochtin 1355 een
brengselen zjn er:uitmuntendegranenttarwe, gedeelte van deBoven-pfalzaankeizerK-el
rogge en gerst),geurige wtjnen,allerleiooft, JF,diedaarvoordeKeurvorsteljkewaardigveeltabak,hennep,vlas,koolzaad,veelhout heid uitsluitend aan de Rjn-pïàlz toekende,
en groenten.Voorts heeftm en er:vele runde- en kocht in 1385 Zweibriicken,Hornbach en
ren,schoone paarden,eene menigte zwjnen, Bergzabern.Hj heeftzich vooralverdienstepluimgedierte,vissehen en bjen,en eindeljk ljk gemaaktdoorde stichting deruniversiteit
veeljzerensteenkolen.Tevensisdenjverheid te Heidelberg. Zjn neef R'upreeht11 volgde
er van veel belang, vooral m et betrekking hem OP, slaagde er in, een gedeelte van de
tot tabak,jzer,aardewerk.aniline,wollen afgestane Boven-pfalz terug te krijgen van
goederen,papier enz. Oûk brouwt men er koning W enzel, en bepaalde in 1395 door de
uitm untend bler.M en drtjftereenuitgebreiden Rupertjnsche constitutie, datde Pfalz steeds
handelin wjn entabak.Ditdistrictbeziteen onverdeeld op den olldstenzoonzouovergaan,

uitmuntend net van spoorwegen en is in 12 wat trouwens reeds in de Gouden Bulwas
arrondissem enten verdeeld. De hoofdstad is vastgesteld.Zjnzoonenopvol
qerRdpreeldIII
Spiers.
werd in 1400 t0tDuitschkonlnggekozen.Hj
maakt
e
zi
ch
mees
t
e
r
van
he
t
overig gedeelte
De Pfalz aan de Rjn,in deeersteeet
zw
onzer jaartelling sphatpligtig aan deRomei- van de Boven-pfalz, verkreeg een gedeelte
nen.werd in de 3deeeuw dool.deAlemannen van het graafschap Sponheim , alsmede het
bezet, kwam in 49G onder Frankische heer- graafschap Kirchberg btjden Hondsrugenverschappj en werd eerlang door Frankische grootte het slot te Heidelberg met den Ru-

landvprhuizers bevolkt. Zj bestond hoofdzakeljk uit de RjnFrankische landen: de
Kreichgau (bisdom Spiers),Gardachgau (bisd0m W orms), Lobdengau (tusschen de Rjn
en de Elsenz),gedeelten van de Maingau,de

prechtsbouw. Na zjn dood (1410) werden
zjne bezittingen verdeeldonderzjne4zonen:
LodewqkIIIverkreegdeKeur-enRjn-ptàlz,

met Amberg en Nabburg in de Boven-pfalz,
Jokann de Boven-pfalz,- Stephan Zw eiSpeyergau,de W ormsgau en de Nahgau,als- briieken en Simmern, - en Otto Mosbach.
mede van de Einrich-en Trachgau(b.v.Kaub
DeKeurvorsteljke1jn(Heidelbergscheljn)

en Bacharach). Aan het hoofd der afzonderljke landen (Goën) bevonden zich in dentjd
der Karolingen graven,terwjlde pfalzgraven
a1s regterljke ambtenaren aan het Hofdes

bestond onderde nakomelingen van Lodewnk
I1It0t1559.Hj zelfheerschtet0t1436,Lod- i;k JT'
rt0t 1449,- I'
rederik de Or:rwinnaar t0t1475,- Philips #e Opregte tot
Konings vertoefden.lntusschen ontstonden op 1508,- Lodewnk V t0t1544,- Frederik11
het gebied van de Pfalz vele vermaarde k0- t0t 1553,- en OttoA '
eltfriàt0t1559.Laatstningspfalzen (koninkljkepaleizen.yalatia)te genoem de bevorderde de Hervorming,verbeIngelheim ,Kreuznaqh,W grms,Splers,Selz terde de universiteit te Heidelberg naar het
enz.De eerste,die in dePfalzeen grootgezag plan van M elanchtl
tolt,verrjkte debibliotheek

PFALZ.

aldur met belangrjke handschriften en verruimde het Slot aldaar met den prachtigen
Otto-Hendriksbouw. Na zjn kinderloosoverljden vielen zjnebezittingen en deKeurvorsteljke waardigheid ten ded aan de ljnSimmern, Yiaarvan alstoen Frederik 1II de
Vrome het hoofd was. Deze begunstigde de

leervan Calnnn en werd opgevolgd doorzjn
zoon Lodewj;k Fl,een voorstanderderLuthersche beljdenis.Hj werd vervangen door
zonon Frederik 1F onder
zjn
d
jschga-j
pari
vgaennde
vo
ogr
pfalzgraaf Joltann Cas
imi
OJ# de Tp l
z-zllfes,en toen dezein 1592
overleed1kwamen zjnegoederenaandeKeurPfalz. 00k Frederik IF begunstigde de Calvinisten,hielp de Evangelische Uniestichten

(1608) en stierfkortdaarna.Hj werd opgevolgd doorzjn zoon Frederik F,diezicb in
1619 liet overhalen, om de kroon van Bohemen aan tenemen,waardoorhjzjnelanden
en de Keurvorsteljke waardigheid verloor,
die door keizerFerdinand ffaanhertogM aœi-ïlïlls ran Wet
'
krezl werden toegekend. De

Spaansche veldheer SpLnola,deed nu een inval
in de Keur-pfalz en maakte zich meester van
het grootste gedeelte des lands,hetwelk de
bitterste ellenden verduren m oest. Tilly veroverde en plunderde in 1622 Heidelberg,en
de Pfalz werd t0taan den Vrede vanMiinster

a1s veroverd land behandeld.Karel.
rp#-ïjk,
de zoon van Frederik F (f 1632),herkreeg
door de magtder Zweden voor korten tjd
hetgrootstegedeelte van de Pfalz ondervoogdjschap van zjn 0om, pfalzgraaf Lodetvl
jk
TFziliz.
: van Dimmern. Na de zegepraal der
Keizerljke troepen bj Nördlingen (1634)verdreef de oostenrjksche generaal Gallasden
Ketlrvorst en zjn Voogd.Bj den Vredevan
Miinsterkreeg KarelZodef
zsk weliswaarde
Keur-pfalz terug en schonk men hem een
achtsten Keurvorsteljken zetelen het ambt
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te Heidelberg aan de vlammen prjBgegeven

(1689) en het land uitgeplunderd.Keurvqrst
Pkilipn Y W:- overleed in 1690 a1s balllng
te W eenen en lieteen zoon,Johan W JI- ,

na,aanwien hj hetstadhouderschapinGulik

en Berg had opgedragen. Deze verplaatste,
daar Heidelberg in puin lag, het H0fnaar
Diisseldorf. De oorlogs-ellende in de Pfalz

duurdevoortt0taan den VredevanRjswjk
(1697),en Mn de hertogen ran Or14/#(:f

liever aan Lodew#k X1F) moesten 30000
scudi worden uitbetaald. Bj den Vrede van
Rjswjk had Frankrjkdevoorwaardegesteld,
datdevan zjnentwegegemaakte veranderingen in deeeredienstvan krachtzouden blj-

ven.Hoewelmen er tegen één R.Katholiek,
2 Lutherschen en 3 Hervormden had,wilde
de regéring van den R.KatholiekenKeurvorst
de R.Katholieke Kerk a1s de heerschende
handhaven, zoodat de Protegtanten er aan
groote verdrukkingen ter prooiwaren,totdat
Brandenburg en Pruissen er zich mede bemoeiden. In 1705 werd eene overeenkomst

gesloten,waarbj deProtestanten verkiegbM r

werden gesteld voor alle openbare ambten,

terwjl de Hervormden 5/rde pntvingen van
alle kerken en de Lutherschen alle, welke

zj sedert1624 bezetenhadden.DeKeurvorst
moestals bondgenoot des Keizersdeelnemen
aan den Spaanschen Sl
lccessie-oorlog, mMr

hetland hadhiervanwederveelteljden.Hj
werd in 1716 opgevolgd door zjn Jongeren
broederKarelTMIY.
:,diehetweelderig H0f
van zjn voorgangerafschafte en degeldmiddelen van dePfalz inordebragt.Tevensechter
begonnen aanstonds, door den invloed der
Jezuïeten,devervolgingen derProtestanten,en
toen deze de hopfdkerk te Heidelberg niet
aan de R.Katholieken wilden afgtaan,ver-

plaatste hj in 1720 het HofnaarManheim.
Daar hj den 3lstcn December 1742 zonder
van erfschatmeester,maar de Boven-pfalz en manneljkeerfgenamenoverleed,vieldeKeurandere aanzienlpke waardigheden verbleven vorsteljke waardigheid ten deelM n de1jn
aan Bejeren.Men steldeechtervast,dateen Pfalz-Rulzbaa tvan welkeKarelT'
Aeotloe de
en ander na het uitsterven van de manneli
jke vertegenwoordlger was. Onder dezen begaaf1jn in Bejeren t0tdePfalz z0u terugkeeren. den Vorst bloeiden kunst en wetenschap,
ln de oorlogen van de Keizers en hetRjk landbouw , njverheid en handel. In den Zetegen Frankrjk(1673- 1679),wildeditlaatste venjarigen O0rl0g stond de Pfalz tegenover
den Keurvorst tot een bondgenootschap dwin- Pruissen. Toen in 1777 metkeurvorst M aœigen, en toen hj weigerde, verwoestte een vilïctzp III JO.
:&J,hetBejeracheVorstenhuis
Fransch leger de Pfalz.Na den Vredete Nj- uitstierf,werden deBejersche landen metde
megen perste Frankrjk den Keurvorst n0g Pfalz vereenigd, met uitzondering van een
eene oorlogschatting af van 150000 Eorjnell gedeelte (40 q geogr.mjl),dataan Oostenen eigende zich tevens een aanmerkeljk ge- rjk ten deelvlel.De Keur-pfalzherkreeg nu
deeltet0e van hetland.KarelZotf-'
i/kover- haren voormaligenrang,nameljkde5deplaat:
leed in 1680 en werd opgevolgd door zjn in het collegie van Keurvorsten.In de 00rl0zoon Karel, met wien in 1685 de 1jn Mm- gen tegen Frankrjk namen deFranschen de
mern uitstierf,zoodatdeKeurvorsteljkewaar- Pfalz ln bezit op den linker oever van de
diqheid en hetlandtendeelvielen aan Zwei- Rjn,terwjlo0k hetgedeelteopdenanderen
oeverveelvandenoorlogteljden had.Daar
b
'
<ruïl
cI
ke-en,-Ne
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ns
ln in 1799 metKarelTlepdoorde1jn 8ulgbaa
bezat.Lodewi;k XIV van Frankrjk maakte uitstierf, kwamen dq landen van de Pfalz in
aanspraak op de allodiale goederen van Karel het bezit van de e'énig overgeblevene ljn
Zp#dzpï/k, dewjldiensdochter Charlotte27Iï- Zlreibrûeken-Birken-feld. Haar hoofd, M aœF
zabetk gehuwd was met den hertog van Or- vilïccs Joseph, sedert 1795 pfalzgraaf van
leans,weshalve hj in 1682 tegendePfalzte Zweikûoken-lirkenleld en in 1799 keurvorst
velde trok.Onderscheidene steden werden in van Bejeren en van dePfalz,moestbj den
puinhoopen veranderd,hetKeurvorsteljk slot Vrede van Luneville (1802)delanden opden
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linker oevex van de Rjn aan Frankrjk af- uitstierf,zoodat hare goederen ten deelvielen
staan, terwjldelanden opdenanderenoever aan deljn Lanhbery,diedesgeljksuitstierf
a1s schadeloosBtelling werden toegekend aan en wê1in 1681.Toen kwamen aldielandenin
de Vorsten,die op den linker oever gronfl- hetbezit van deljn Kleebnrg,gestichtdoor
gebied verloren hadden,en in 1806 hield de den derden zopn van Jol
tan f,nameljk door
Pfalz op een zelfstandige Staat te wezen.
Johan Ot:dïzzlir. Deze, een schoonzoon van
De ljn Neuburx
q-k
%nlzbaeltwerd, zooalswj Karel wfX,koning van Zweden,lietin 1652
vermeld hebben,gesticht door Jokann, den zjne landen achteraan zjn zoon KarelG'
.:tweeden zoon van Rupreeht,en bj den dood taaf,dieonderdennaam vanderpfalzgraaf'
van dezen (1448)viel,volgens de regeling in den Dertigjarigen oorlog opperbevelhebber
van den grootvader,Pfalz-Neuburg nietten der Zweedsche troepen wasen na den afstand
deel aan zjn zoon O#vf
i,
9ft
?#kl, die in 1439 van Cltristina den Zweedschen troon beklom.
koning van Denemarken geworden was,maar Hj overleed in 16G0,nadathj reedsin1654
aan de Keur-pfalz.Sft/'
x xd,de derdezoon zjneDllitsche landen had toegekend aan zjn
van Rwprecltt,werd stichtervan deljn Zwei- jongeren broeder AdolfJohan.Deze erfde in
sr/
#ckezl-si--eelenverkreegdoorhuweljkhet 1681 00k Zweibriicken na hetuitsterven der
graafschap Veldenz en nagenoeg de helft van oudere ljn, verzette zich tegen de eischen
hetgraafschap Sponheim.Hjoverleedin1459, van Frankrjk,en overleed in 1683.Metzjn
en nu verdeelde zich de stam in Q takken, zoon enopvolgerGustaaft
gczzllf!Leopoldnam
dien van Rimmern en dien van Zwdbrûcken. in 1731 de ljn Zweibrûcken een einde,en het
De eerste werd geBticht donr Dtlfanns, den grondgebied viel ten deelaa'
n de1jn Pfalzoudsten zoon van Frederlk,wiensnakomeling l'
lrkenfeld, door Karel.
!'
,Jongsten zoon van
Frederik de Vrome in 1559 de Ketm lafalz Wol
fqang,gesticht.âaneen zjneropvolgers,
erfde. Hj stond toen Simmern af aan zjn Cltristiaan Jff (1717),vielin 1731 Zweibricbroeder Georg,wiens reslacht in 1673 met ken tel deel.Zjn zoon Ckristiaan IV ging
Lodewi
jk S'
dltsrïk Maur%tsuitstierf.Destam- in 1758 over t0t de R.Katholieke kerk en
vader van de ljn Zweibrûeken wa8 in 1459 overleed i111775.Zjnenalatenschapwerdhet
Lodewl
jk deZ'
nllrfd,tweedezoonvan8tqfanss. eigendom van zjn neet'KarelAwgustgts J.f,
De zonen vanLodewl
jk,nameljk Lodewl
jk en die in 1795 opgevolgd werd doorzjn zoon
Rwpreehtt verdeelden in 1514 het land. De Marlmiliaan Joseph.D eze kreeg in 1799,na
stichter van de eigenlijke ljn Zwelbriieken den dood van Karel Theodoortaldegoederen
was echter Lodewj;k A'
dlddà,die in zjne Vali het stamhuis Wittelsbaeh onderzjn beStaten de Luthersche godsdienst invoerde heer. Door een zjfak van dezeljn ontstond
en in 1532 overleed.Zjn zoon en opvolger het hertogdom Bisehlveiler,en deeerstePfàlzWolfgamg verkreeg in 1557 vau keurvorst graaf daarvan was Cltristiaan 1, deJongste
Otto eesdrik het hertogdom Neuburg en zoon van Karel.In 1671 erfde Cltristiaan 11
Sulzbach. Bj zjn overljden in 1569 werd Birkentbld, waarmede de zjljn een einde
de oudere ljn Zwelbriicken-Neubur.
q door zMn nam. De Veldenzer ljn werd in 1514 geoudsten zoon Philqps Zo#ef
zsk gesticht.Na stitsht door Rwprecht,den tweeden zoon van
den dood van dezen (1614) kwam zjn Alem nder.Zjn kleinzoon Geor.
q Gldflc/overoudste zoon W olfgan.
q'
<i!Ie- aan hetbe- leed in 1634, en m et den dood van Georg,
wind,en toen in 1609 hetHuis Gwlik-*Ieç/: den zoon van Gutaaf,verdween in 1684de
B er.guitstierf,waartoezjnemoederbehoorde, Veldenzer ljn.- Otto, de vierde zoon van
deed hj zjne aanapraak gelden op een deel Rupreeh,t,stichttein 1410 deljn u
Kosbaelten
der nalatenschap en geraakte hierdoorintwist kwam in het bezitvan Sinzheim en Mgsbach.
met Brandenburg. Om de hulp van hertog Die ljn isechterreedsin 1499metzjnzoon
Maœimiliaan o.. Bel
jeren en va'
n deLiga te uitgestorven.
verkrjgen,ging hj in 1614 overtotde R. Pfalzer wsjnen worden nagenoeg in de
Katholieke Kerk. In 1630 werd daaromtrent
eéne overeenkomst gesloten en in 1647 en
1666 bekrachtigd,volgensw elkeBrandenburg
in het bezitkwam van Cleef,het graafschap
Mark en Ravensberg, - en Pfalz-Neuburg
in datvan Gulik,Berg en Ravenstein.Pltlli
ps
Willem , een zoon van Wolfgany <ïI!:pl,
werd de opvolger van Karelt toen deze in
1685 overleed. Anxqust, de tweede zoon van

den PfalzgraafPl
tilipsZpd-t
l/k,stichtte in
1514 de ljn.PfalpSulzbaa ,die onder zjn
zoon Cl
krintiaan zv-t
pdfin 1655 desgeljksde
R. Katholieke gpdsdienst omhelsde en onder
Kar6l Tkeodoor (1742)de Pfalzen Iater(1777)
Bejeren erfde.De Jongere ljn Zweibrûcken
werd in 1569 gesticbt door Johan 1,tweeden
zoon van Wolfg-g.GenoemdeJoltanlietin
1594 drie zonen na,Btichters van even zoovele ljnen.De oudBte,J'
oh'
an II, zette de
Jongere1jn Zweibrûcken voort,welkein1661

geheele Ptàlzop omstreeks10500 Ned.bunder

gronds verbouwd en leveren in goedeJaren
omstreeks700000Ned.vaten.Zjzjnmeestal
wit van kleur en bevatten gewoonljk veel
g0m en nietveelzuur.Zj moeten echterin
geuren geestvoordeedelsteDuitschewjnen
de vlag strjken.De beste soorten zjn:Forster (Orleans, Traminer?Riesling),Rupertsberger, Deidesheimer,W achenheimer,Durk-

heimeren Ungsteiner.Zj vondenindejongste

.
iaren meeren meeraflrek2en menbeziqtze
vooralin jroote hoeveelheld t0thetberelden

van mousserendewjnen.
Pfau (Ludwig),een verdiensteljk diehter
en schrjver,geboren te Heilbronn den 25eten

Augustus 1821, werd a1s boomltw eekersleer-

ling naar Frankrjk gezonden,maargevoelde
zich onweêrstaanbaar aangetrokken dûor de
studie der letteren. Eerst op zjn 18de Jaar

w as het hem vergund,die neiging te volgen.
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H1*1*studeerde te Tiibingen en te Heidelberg laatstgenoemde betrekking naarLiibeck,maar
en gaf in 1856 een bundel gedichten in het keerde reed8 in hetvol
gendejaarnMrzjne

licht, welke vervolgens bj herhaling werd voormaligestandplaatsterug.In 1831werdhj
uitgegeven. In 1848 werd hj redacteur van lid van de vergadering derStanden enweldra

het geeBtige blad: rEulenspiegel''en schreef: voorzitter, en na de ontbinding van deze in
Stimmen der Zeit (1848)'',- en yDeutsche 1832 president van de permanente commisBie.

Sonette auf das Jahr 1850 (1849)'.Hj verwardezichvoortsinrevolutionairebewegingen,
zoodathj dewjk moestnemennaarZwitserland en zich in 1852te Parjsvesti
gde.Hier
wtjdde hj zitth aan de kunstgeschledenis en
kunstkritiekenleverde:?FreienStudien(1866;
2dedrllk,1874)''j- pD1e Kunstim Staat,,,-

Hoewelhj in 1843op pensioen wasgesteld,
werkte hj na dezamenstellingvanhetMaartministérie in 1848 aan het t0t stand brengen
eener constitlltioneel-monarchale grondwet,
bestreed in 1850 met kracht hetministérie

Ifassenpsu.
gen poogde zelfsna deonderdrukking dervrjheidvan drukpergde regtmatig-

en pDie zeitgenössische Kunst in Belgiè'
n''. heid dexcon8titutionéle zaak in Keur-llesseu
NadathjachtervolgensteBrtlssel,Antwerpen aan te toonen door de geschriften: pDieSelben Londen gewoond had,keerde hj in 1865 stëndigkeit und Unabhângigkeit des Richternaar Duitschland terug en vestigde zich te amts (18514 2de druk, 1865)'' en pDer alte

Sttlttgart,waar hj eenigen tjdden pstutt- und derneueBundestag (1851)'/.Hjoverleed
garter Beobachter'' redigeerde. 0ok gafhj te Cassel den 4den October 1852.Van zjne
DKunstgewerblicher Musterbilder aus der overigewerkenvermeldenwjnog:pvermischte
W iener W eltausstellung (1874)., en Trlftlnst Aufsà'tze iiber Gegenstëndedes deutschen und
und Gewerbe (1877,2 dlnl''in hetlicht.
römischen Privatrechtg(1803)'',- ppraktische
PfeFel(GottliebKonrad),een Duitschdich- AustEhrungen ausallen TheilenderRechtswister,geboren te Kolmarin den Elzasden 28sten senschaft(1825- 1850,8 dl11)'',- pGeschichte
Junj 1736,bezochthetevangelischgymnasit
lm der landstëndischen Verfassung in Kurhessen
inzjnegeboorteplaatsenin1750deuniversiteit (1834)'1 - en ,rlfingerzeige fiiralledeutschen
te Halle,maarzagzichwegenseelleoogxiekte Stëndeversammlungen (1849),'
genoodzaakt, om zjne studiën 2 jaren te
Id@ .
r/ej#dr,geborenReyer,bekendwegens
staken en hadzelfs,toenhjin1754teKolmar hare vele en verre reizen.Zj aanschouwde
was tertlggekeerd, het ongeluk van geheel het levenslichtte W eenen den 14den October
blind te worden.Nadathjniettemininhet 1797,trad in 1820 in hethuweljk metden
h
uweljk was getreden,stlchtte hj in 1773 advocaatPjei
fer,van wien zj echterweldra
metverlofvan Lodewj;k XT/onderden naam scheidde,en ondernam.nadatzjdeopvoeding
van krjgsschooleen opvoedings-instituutvoor van hare kinderen voltooid had,sedert 1842
adelljjke Jongelingen van de Protestantsche onderscheidene merkwaardige togten. Eerst
g'
odsdienst,daar deze geen toegang hadden toog zj naarPalaestina en Egypte,in 1845
tot (
1e Koninlkjke milltairescholen.Ditin- naar Skandinavië en Ilsland,enopeenederde
stituut bleef bestaan totaan de (1roote Om- reis (1846- 1846)bezochtzj Brazilië,Chili,
wenteling, en omstreeks 300 jonge lieden Tahiti,China,Vöör-lndië,Perzië,Klein-Aziè'
(Russen,Franschen,EnqelschenenZwitsers) en Griekenland.D09rde Oostenrjkscheregôontvingen er hunne oplelding.Menige onder- ring ondersteund,volbragtzj in 1851- 1854
scheiding'viel den blinden dichter ten deel; een togt over Engeland en Afrika naar de
hj werd bjv.lid van de Académie te Berljn Soenda-eilanden en deMolukken,waarzj18
en te Miinchen.Bj de reorganisatie derkerk- m aanden vertoefde? en trok daarna over
genootschappen in Frankrjk werd hj lid van Australië naar Amerika,waar zj Californië,
het opperconsistorieen in 1806 van hetdiree- Orego, Peru, Ecuador, Nieuw-Granada, het
torium der LutherscheKerk.Hj overleed te Mississippi-qebied en de groote meren van
K olmarden tsten M ei1809,en in1859verrees Noord-Amerlka bereisde.Tevensverrjkte zj
aldaar een gedenkteeken te zjner eer.Hj het Keizerljk Kabinet voor natuurljke hisheeftzich inzonderheid alsfabeldichterbekend torie te W eenen md eengrootaantalinsecten,
gemaakt, en sommige van zjne gedichten, kruipende dieren enz. Op aanzoek van ron
zooals:pDieTabaksptbife''enplbrahim''zjn Akvlàol#f en Ritterwerd zj tothonorairlid
zeer populair geworden. Hj schreef: r'rhea- benoemd van het Geographisch Genootschap
tralische Belustigungen nach französischen te Berljn,en de Koning van Pruissenschonk
Mustern (1765- 1774, 5 bundelsl'', - en haar degouden medaille voorkunstenw etenDDramatische Kindersyiele (1769)''.Zjne g6- schap.In Mei 1856 verliet zj W eenen op
zamenljke werken zjn in 1810- 1812 in 10 nieuw,vertrok overBerljn naarParjs,waar
deelen in het licht verschenen.
zj onder de eereleden van hetGeographisch
PfeiFer.Onderdezennaam vermeldenwj: Genootschap opgenomen werd en scheepte in
Buvkltard YïJA:J- Pjeifer,eenverdienste- AugustusteRotterdam zichin naarMadagaBcar.
ljk regtsgeleerde.lltlwerdgeborenteCassel Daar werd zj echtergeruimen tjd gevangen
den TdenMaart1777,studeerdeaanvankeljk gehouden en eindeljk uithetland gebannen.
in de godgeleerdheid, daarna in de regten, Die ruwe behandeling had hare gezondheid
en werd in 1799 arcllivarisbj deregéring, geknakt; in kwjnenden toegtand keerde zj
in 1803rjksadvokaat,in 1808substituutvan over Engeland en Hamburg naar W eenen
den procureur-generaalbjhetH0fvanappôlte terugjwaarzj den 27stenOctober1858overCassel,in l814nRegierungg-''enin 1817rober- leed.Zj isop haretogten doorgedrongen in
appellationsgerlc.
htsrath''. In 1820 ging hj in landen, die vöör haar door geen Europeaan
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Nvaren bezocht,en hebben hare reisberigten

(j
t
186
dsc
2h
)'
r'i
.ft00
: k stichtte en redigeerde hj het
XGermania'' en beznrgde de uitnietveelnieuwsgeleverd op wetenBchappeljk
gebied,toch hebben zj lichtverspreid over gave der pDeutscheKlassikerderMittelalters''.
menigeminbekendeaangelegenheid.zjschreef: Plster(JohannChristianvon),eenDuitsch
Reise einer W ienerin in das Heilige Land gest
shiedschrjver, geboren den llden Maart
(1845,3 dln!4de druk,1856,2 d1n)'',- 1772tePleidelsheim inW iirtemberg,studeerde
se nach den skandinavischen Norden und
pRei

te Ti
ibingen, zag zich geplaatstaan de Kei-

rReise nach Madagascar(metharelevensyeschiedenis,1861,Qdln)'',- enpMeinezwelte
Weltrrise (1856,4 dln)''.
Loms Geprg KaelT/'
JF-,een verdienstenat
? geboren te Cassel den
ljk Ju
luurkundi
j 1805.ge
Hj

Stuttgart, alsmede lid van de Kamer van
Volksvertegenwoordigersyenoverleedden30sten

der Insel Island (1846, 2 d1n)'',- rEine zerljke boekerj te W eenen,en werd later
Frauenfahrtum dieW elt(1850,3 dln)'',- (1832)praelaaten Superintendent-generaalte

4den
studeerde te Göttingen
en te Afarburg in de geneeskunde en vestigde

zich in 1826 alsartsin zjnegebonrteplaats.
Voorts waB htl in 1831 werkzaam in Polen
als militai@@r arts.Van zjne geschriften ver-

September1835.Behalvezjnhoofdwerk:rGeschichte v0n Schwaben (1803-1827,5 d1n)''
en zjne uitstekende rGeschichte der Deutschen (1829- 1835,5 dl
nl''leverdehjonderscheidene andere geschiedkundige werken.
Plzer.Onderdezennaam vermelden wj:
Paul dcF
zlfil: Ppzer, een verdiensteljk
regtsgeleerde.Hj werd geboren teStuttgart

melden WIJ*
. DEnumeratio diagnostica cadea- den lzden September 1801, studeerde te Tiirum hucusquecognitarum (1837)''.- pAbbil- bingen in de regten en werd aldaar in 1827

dungenundBeschreibpngenbliihenderKakteen XOberlustizassessor'',maar zag zich in 1831
(1838- 1850, 2 dln)'', - ruebersicht der wegens zjn geschrift:rBriefwechsel zweier
kurhessischen Flora (metCa8sebeer,1844)'',- Deutschen (1831; 2de druk? 1832)'', waarin

Flora v0n Niederhessen und Miinden(1847-

p

1854,2 d1n)''
,- psynonymiabotanica(1870,
metsnpplement,1814)'',- oNomenclatorbntanicus (1874- 1875, 2 d1n)'',- rsymbola
ad historiam heliceorum (1841- 1846,3d1n)'',
de vrucht van zjn verbljf op Cuba in den
winter Van 1838--1839 en van zjne reizen
naarParjs,Hongarje,in de Alpen en in de
omstreken van Fiume en Triest,- pMonocapbia heliceorum viventium (1848- 1877,
dl1- 8):1,- pAbbildungen und Beschreibungen neuer odex wenig gekannter Konchylien
(1845- 1851,3 dln)'',- pMonographiaauri-

hj aandrong opeeneaansluitlnqaanPruissen,
uit de staatsdienstontslagen.Hleropbenoemde
de stad Tiibingen hem t0tafgevaardigde naar

de Tweede Kamer,waarhj t0tdewelspre-

kendste woordvoerdersderoppositiebehoorde,
totdat de Kamer ontbonden werd.W élher-

koos men hem in 1836 en 1838.maar hj

weigerde hetmandaat te aanvaarden.Nadat

hj zich t0t 1844 met staatkundigeen wjsgeerige studiën had bezig gehouden,gedeelteli
jk nedergelegd in zjne rGedanken iiber
Recht,Staat undKirche(1842,2 dln)'',bepaalde hj zich bj deregtspractjk,en werd
eulaeeorum viventium (1856)'', - en pNovi- in 1847 1id van den stedeljken raad te Stuttgarten voorzitter van de handelsregtbank.In
tates conchologicae (1854- 187M
t,5 d1n)''.
Franz T-/àl
JFer, el
an verdiensteljk beoefe- 1848werdhj ministervan Eeredienst,maar
naarderGermaanschetalen.Hjwerdgeboren legde weldra om redenen van gezondheid de
den Q7stenFebruarj 1815 teBettlach bj So- portefeuille neder,werd daarna opjerjustitielothurn, studeerde te Miinchen eerst in de
geneeskunde en daarna in de Germaansche
talen, werd in 1842 yri
vaatdocent te Stuttgart,in 1846 Koninkljk bibliothecaris aldaar
en in 1857 hoogleeraar in de D uitsche taal
en letterkunde te W ecnen. Htj werd er in
1860 tot 1id der AcadémievanW etenschappen
benoemd, en overleed den 29sten Mei 1868.

Hjschreef:rzuxdeutschenLiteraturgesehichte
(1855)'',- pueber W esen und Bildung der
höischen Sprache in mittelhochdeutscher Zeit
(1861)'',pDerDichterdesNibelungslied(1862)''
,
tik auf dem Gebiete
pForschung und Kri
desdeutschenAlterthums(1863)''
,- enrFreie
Forschung; kleine Schriften zur Geschichte
derdeutschen Literaturund Sprache(1867)''.
00k leverde hj uitgaven van onderscheidene

raad te Tiibingen,nam in 1858 0ok uit deze

betrekking zjn ontslag,en overleedteTiibingen den30stenJulj1867.Vanzjnegeschriften.
die voolal ook door een sierljken vorm uitmunten,vermelden wj: pGedanken iiber das
Zielund die Aufgaben des deutschen Libera-

lismus(1832)'',- nueberdieEntwic,
kelungde8

öfentlichen Rechtsin Deutschland (1835)'',en rDas RechtderStetlerverwilligt
m g(1836)'',
terwjlhj daarenboven onderscheidene bro-

churesin hetlichtheef'
tregeven.
G'
astanTizer,eenverdlensteljkdichteren

een broeder van den voorgaande.Hj werd
geboren te Stuttgart den Qgsten Julj 1809,
studeerde te Tiibingen,washiereengeruimen

tjd a1srepetitorwerkzaam en issedert1866

professor aan het gymnasium te Stuttgart.

oud-DuitBchen wexken,zooals:van yBarlaam

Htj verwierf een goeden naam door zjne
und Josaphat (1843)',- pDie MTelngartner DGedichte t1831)'',waarop hj na zjne Itaund Heidelberger Liedçrhandschrift (1843,2 liaansche reis een tw eeden bundeldeed vold1n)''
1- pulrich Boner'sEdelstein(1844)'',- gen. Daarna schreef hj: pMartin Luthers
Die delltsehe Mystiker des 14 Jahrhunderts

Leben (1836)'', - het gedicht: rDer W e1-

(1845- 1857, 2 dln)'', - pAfarienlegenden sche und der Deutsche, Aeneas Sylvius
(
18464Qdedruk,1863)'',- nW igalois(1847)'', Piccolominiund Gregorvon Heimbllrg(1844)9'
Behe Ordenschronik (1854)'/,- en - pGeschichte Alexanders deB Groszen fiir
pDeut
gten
rpredi

des Berthold vnn Regensburg

die Jugend (1846)'', - en pGesehichte der
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Griechen fiir die reifere Jugend (1847)'5. In sche politiek op hetvraagstuk van het Fran1836 belastte hj zich met de redactie der sche handelsverdrag schipbreuk had geleden,
rBl:tter zur Kunde der Literatur des Auslandes'' en in 1838 met die van het dichterljk Fedeelte van het M orgenblatt'' terwjl hj zich tevens met het vertalen der
w erken Van Byron en Bulwer bezig hield.
Voorts leverde hj:pDichtungen epischerund
episch-lyrischerGattung(1840)''- ensuhland
und Riickert (1837)'' alsmede eene beoordeeling der geschritten van Heine. In 1848 be-

hoorde hj t0t de leden van hetMaartministérie,maarhj nam eerlang zjn ontslag.
Pfordten (Ludwig Karl Heinrich, vrjheer von der),een Bejersch staatsman,geboren den 11àen september 1811 te ltied,
studeerde te Erlangen en Heidelberg in de
regten en werd in 1833 privaatdocent te
W'
tirzburg, voorts in 1834 buitengew oon en
in 1836 gewoon hoogleerM r in hetRomein-

zag zich Plordten in 1864 wederalsminister

van Buitenlandsche Zaken aan het hoofd van
het Kabinet geplaatst, en het gelukte hem
o0k,de kleinere 8taten t0teendragtte stem -

men met betrekking t0t de Sleeswjk-Holsteinsche aangelegenheid.Toen Binmarek hem
in 1865 zocht over te halen t0teene hervorming van Duitschland, met uitsluiting van

Oostenrjk, weigerde Pfordten zjne medewerking. Bj het naderen der botsing van
1866 poogde hj alsbemiddelaaroptetreden,

kwam tegen Pruissen als vredeverstoorder in
verzeten bragteerstna hetBondsbesluitvan

14 Junj de aanvrage om een oorlogscrediet
op den Landdag tertafel.Dooreene welsprekende verdediging dieraanvrage overwonhj
den tegenstand derlinkerzjde.Hj slooteen
afzonderljk verdrag met Oostenrjk en bleef
0ok na den slag bj Köniygrâtz aan dezen
bondgenootgetrouw ,terwklhj zich tevens
van den bjstand van Frankrjk verzekerde.
Toen echter Oostenrjk over een wapenstilstand en vredespreliminairen onderhandelde,
haastte hj zich evenzeerteNikolsburg vrede
te vragen van Pruissen.Daar hj den 22sten

sc,
heregt,terwjlhj zitt
h in 1840inruimeren
kring bekend maakte door zjne pAbhandlungen ausdem Pandektenrecht''.Doorzjne
vrjzinnigegevoelensen denaangenamenvorm
zjner lysse' verwierf hj de toegenegenheid
deracadémieburgers,maarmaakte zichJuist
hierdoorverdachtbjhetministéxieAbel,z00dathj in 1841a1s gAppellationsgerichtsrath'' Augustns het door Bismarek voorgestelde 0fnaar Aschaffenburg werd verplaatst.In 1843 en defensief verbond aanvaardde, verkreeg

echter zag hj zich benoemd t0thoogleeraar hj betrekkeljk gllnstigevoorwaarden.Hoewel
aan de universiteit te Leipzig, en in Maart de Kamers den gesloten vrede goedkeurdenj
1848 t0t ministervan Buitenlandsche Zaken. bad Pfordten, voo1
'al00k wegens de algeDemoejeljkheden van een behoorljkoverleg meene ontevredenheid over het binnenlandsch
metde democratische Kamer was echter oor- bestuur, zjne populariteit verloren,zoodat
zaak,dathetministérieinJanuarj 1849zjn hj den 29sten December1866 t0thetambteontslagnam ,hetw elkeerstin hetlaatstvan Fe- loosleven terugkeerde.Hj schreef:pstudien
bruarj daaraanvolgendedoordenKoningwerd zu KaiserLudwigsoberbayrischen Stadt-und
aangenomen.In 1849keerdePfordtenopaan- La
Pf
ndr
echhel
t(48
'
.ene stad in het Badensche
orz
m75
,)'
e
zoek van koning M aœ naar Bejeren terugj
om erde portefetlillevan hetKoninkljkHuis districtKarlruhe,is debelangrjkstefabrieken van Buitenlandsche Zaken,voorts in De- plaats van het Grootllertogdomq zj ligtaan
cember 1849 hetvoorzitterschap van hetKa- hetnoordeljk uiteindevan hetSchwarzwaldj
binet te aanvaarden.ln 1854 werd hj in den aan de Enz en aan den m ond van de Nastand der vrjheeren opgenomen en had een gold, voorts aan den spoorweg van Dur-

grooten invloed op den 100p der Duitsche lach n% r Miihlacker.Men heeftereeneEvanaangelegenheden.A1seenbeslistet
eqenstallder gelische en eene R. Katholieke hoofdkerk ,
der Pruissische hegemonie helde hp overtot een 0ud kasteelm eteene kerk in spitsboog-

de staatkunde van Oostenrjk,strevende naar ytjl, een progymnasium , eenige middelbare
de herstelling van den ouden Bond.Eigenljk en lagere scholen, een hospitaal, een weeswas het ptrias-idee''
,nameljk destichtingvan huisyeen fraai marktplein, een stadhuis,een
een zuiver D uitschen Statenbond onder de muse'um ,en ruim 23500 inwoners(1875).De
leiding van Bejeren naastOostenrjkenPruis- njverheid bloeit er ongemeen.Vooralworden
sen, het doel van zjne buitenlandsche poli- er vele gouden, zilveren en nieuw-zilveren
tiek. Met betrekking tot de binnenlandsche

voorwerpen vervaardigd,w aaraan 6000 werk-

zaken volgde hj voortseenerigting,dieniet liedenhunt;dbesteden;- wjdersheeftmen
weinig in terenspraak wasmetzjnein 1848 erjzergieterjen,machinenfabrieken enz.,bebeledene beglnselen, zoodat hj gedurig en nevens een drtlkken handelin houten vee.
heftig door de liberalen werd aangevallen.
Pfuel (Ernst von), een Pruissisch geneVooral op den Landdag van 1859 werden raal,geboren te Berljn in 1780,tradin1797
zulke overwegende bezwaren aangevoerd te- in dienst,deed metzjn vriend,den dichter
gen zjn bestutlr,dat hj zjn ontslag moest Ton A'leidf,eenereisdoorDuitschland,Franknem en , hetwelk hem op den lsten Mei door rjk en Zwi
tserland en nam deelaan den
den Koning gegeven Nverd. Den 13den Mei veldtogt van 1806 in den generalen staf van

werd hj van wegeBejeren t0tafgevaardigde
naar den Bondsdag benoemd en ontn-ikkelde
in 1863--1864 in de zaak van SleeswjkIlolstein eene krachtige w erkzaamheid ten
behoeve der kleinere Staten.Toen deBejer-

Blûolter.Later trad hj in de Oostenrjksche

gelederen en bemoeide zich vopral met het
stichten van bad-inrigtingen voor militairen.

In 1812 werd hj geplaatstin hetRussische

leger als chefvan den generalen sà t'van ge-
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neraal Tettenborn.Nadat hj totden Pruissi- van Poseldon (Neptunus)hen naargenoemd
schen generalen staf was teruggekeerd,werd

eiland? waar Ody,
%.
%eun als schipbreukeling

hj in 1815 onderlvel
terbevorderdt0tk0l0- gastvrj werd verpleegd.
nel,nadeinneming van Parjst0tkomman- Phaedon,een beroemd wjsgeeruitElis,
dant van deze stad, in 1826 t0t generaal- de stichter der Elische school,is vooralbemaloor, in 1832 t0t luitenant.generaal, in kend uithetn= rhem genoemde geschriftvan
1843 t0t generaal der infanterie en in 1847 Plato.Menverkochthem teAthenealskrjgstotkommandantvan Berljn.Hierechteront- gevangene, maar door tusschenkomst van
wikkeldehj gedurendedenopstandvanMaart Sôerates,volgens anderen van Alelblqdes,hem
1848 geenszins de van hem verlangde geest- kreeg hi)
'zjnevrjheid.Van zjnegeschriften
kraeht, maar raadde tot toegevendheid. In is niets bewaard gebleven.
Mei 1848 dempte hjmetgeweld van wape- Phaedra, in de Grieksche fabelleer eene
nen het oproer in Posen.Na hetaftreden van dochter van M inos en Paslpkaë, w erd met
het rniniBtérie* Auerswald ill September van hare zuster A riadne door Tlteselu geroofd en
laatsgenoemd âlaa1*9 Yverd hj belast met de .daarna znet vaderljke vergunning de echtgezam enstelling van een nieuw Kabinet,waarin noote van haren schaker, om daardoor het

hj deportefeuillevan O0r10g en hetvoorzit- verbond metde Athenerstebekrachtigen.Zj
terschap aanvaardde.Zjnehoudingwasechter schonk aan haren gemaal 2 zonen,Aeamas
zeer weitblachtig en na de volksbewegingen en Demophon.In llartstogteljken gloed ont-

van 31octoberleqdehjdeportefeuilleneder stoken voor haren stiefzoon Hyppolytwb',m aar

en nam ontslag ult dewerkeljke dienst.ln (l00r dezsn versmaad, bragtzj zich om het
1858 werd hj t0t lid van hetHuisvan Af- leven. So'pltoeles en Ewrlpides hebben beiden

qevMrdigden benoemd, waar hj zich bi
jde deze stofbehandeld,maar a'lleen hettreurspel
llberale partj voegde.Hj overleed den 3den van laatBtgenoemdeisbewaard gebleven.O0k

December 1866,nalatende:pBeitrëge zurGe- de pphèdre''van Raeine is algemeen bekend.
schichte des letzten französisch-russischen
Phaedrus, een Romeinsch fàbeldichter,
Kriegs (1814)': op nieuw uitgegeven door aan wien de rFabulae Aesopiae''worden toeFörnt- in 1867.
geschreven, waB afkomstig uitPiërië en een

Pfyser (Kasimir),een verdiensteljkregts- vrjgelaten slaaf van 4'
ugu.
%tlt.
%.Hj heeft de

geleerde,geboren te Rome den lodenOctober fabelen van Aesopgu'nietaIleenvertaald,m aar
1794,studeerde te Tiibingen in de regten en oûk vermeerderd,zoodat men van zjne 90
vestigde zich als advocaat te Liizern. Van fabelen slechts 30 bj Aesopus aantreft.Van
1821--1824 bekleeddehj ereen professoraat detalloozeuitgaven vanzjnbt
mdelvermelden
in de regten,taaar keerde 'vegensdentegen- wj dievan %ebelis(5dedruk,1874),Raseh,i
.
g

stand der UltramonGnen t0tderegtspractjk (1871, 3de druk) en L.M uller (1877).
terug,waarna hj een ontwerp van een straf- Phaenologie noemt lnen de leer der verwetboek en van een burgerljk wetboek be- dc/zï/pdeles, bepaaldeljk in het planten- en
werkte.ln 1826 werd hj 1id van denGrooten dierenrjk gedurende den tjd van een dag of
Raad en werkte mede tot de grondwetsher- van een Jaar,zooalsdieworden tevoorschjn
ziening in 1829. Van 1831- 1841 stond hj geroepen door den veranderljl
ten invloed der
als voorzitter van hetHofvan Appélaan het zon op de oppervlaltte der aarde. Die ver-

hoofd derJustitie,en a1s 1id der Regéring
jverde htjmetkrachttegen deinmengingder
buitenlandsche Mogendheden in de zaken van
Zwitserland.Na de zegepraalvan departj
der Jezuïeten (1841) was hj de leider der
liberalepartjteLi
izernen werd om diereden

schjnselen gedurendehettjdperk vaneenlaar
zjn voor'smenschen bedrjfvangrootbelang,
zoodatmen ze reeds vroeg heeftwaargenomen

en opqeteekend.Men heef'
tbjv.de aandacht
gevestlgd op den tjd van het bloejen en van
het tot rjpheid komen der gewassen. De

in 1845 gewikkeld in het procès, ontstaan daarui
t afgeleide gevolgtrekkinyen ztjn t0t
door het vermoorden van Leu,waaromtrent wetenschap verheven,inzonderheld doorQ-hj zich verantwoordde in zjn geschrift: telet te Brussel en door Frifdc/z te Praag.
Meine Betheiligung an den Leu'schen Mord- Eerstgenoemdo heeft de uitkomsten zjner
geschichte (1846)''.Kortdaarnawerdhj be- w aarnemingen bekend gemaaktin de verhannoemd t0t groot-regter in dienstvan hetEed- delingen der Belgische Académie en in zjn

genootschappeljk bondsgerigt.Hj overleedte werk: pphysique du globe (1861)'' - en
Liizern den lldenNovember1875.Hjschreet': laatstgemelde in de Gedenkschriften derAcaGeschichte der Stadtund desKantonsLuzern dêmie te W eenen.
(1850- 1852,2dlnl''- pDerKantonLuzern'' Phaenomenon ofversehljnseliseenwoord,
in desflemëldederSchweiz(1858- 1859)'',- hetwelk aanvankeljk van luchtversehjnselen
en psammlungeinigerkleinenSchriften,u.s.w. gebezi
gdwerd en later0ok doordewjsgeeren
werd ln zwang gebragt a1s datgene,watmen
(1866)''.
Phaeaken (De) waren volgensHomer'
as met de zintuigen waarneemt, in tcgenoverde bew onersvan het ten noorden van Itbaca stelling yan 'tgeengedachtwordt(noumenon).
gelegen eiland Cercyra en vormden een door
Phaèton N volgens de Grieksehe tàbelleer
de goden geliefd,met aardsche goederen rjk een zoon van Helios (den zonnegod) en
gezegend en levenslustig volk. Te voren Clymene (de echtgenoote van Meropsj,vel'
woonden zj in Hyperia,in de nabjheid der zocht zjn vader,om hem één dag het rjden
Cyclopen.Daarzj echtervan deze veelhad- m et den zonnewagen t0e te vertrouwen.Dit
den te verdtlrenj bragtNauslthous,een telg w erd hem vergund,maarPltaëton wasweldra
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niet langer in staat,om de paarden in toom

neltik 1id en alszoodanig hetzinnebeeld 7an
te houden;zj verscheurden hetgareelgende de voortbrengende kracht der natuur en een

vurige wagen zette hemelen aarde in vlam- voorwerp van godsdienstige vereering. De
men.Toen doodde Zens (Jupiter)den roeke- phallusdienst bleet'in Griekenland en Italië
loozen wagenmenner met een bliksemstraal bestaan t0taan de vernietiging van het Hei-

en wierp hem in de Eridanus, waar zjne dendom.Daarbjwerden optogtengehoudenen
zusters,de Seliaden,hem Leweenden.Inden tbesten gevierd.- Zie 00k onder Wikelrm- .
melkweg aanschouwtmen aan het uitspansel
Phanerogam en ot'zéptbaar l!o:@p#:
de SP0r0n van den door brand verwoesten

weg. Deze sage is dool' Ovid'
i'
l
ts in zjne
nGedaantewisselingen'' op eene dichterljkt,
wjze behandeld.O0k leverde zj meermalen
de stot'voorde beeldende kunst.
Phalanx,eigenljk lid,gelid c/fr'
4',noemden de oude Grieken hetleger enbepaaldeljk
het hoofdbestanddeel daarvan, nameljk het
zwaargewapend voetvolk (de hoplit
lten).Vermaard was vool'al de M acedonische phalanx.
Hierin stonden de krjgsknechten bj hetgevecht zeer digtbj elkaâr,xoodatderanden
.

der schilden elkaar aanraakten. De phalanx
was in afdeelingen gesplitst.De kleinstetelde
16 m an in hetfkont en even zoovele gelederen; zi
j WaS Q56 man sterk en droeg den
naam van syntagma. Twee zulke afdeelingen
naast elkander vormden de#ent
akosiarcltie,4
de cltiliarchie, 8 de merarelne,en 16 den geheelen phalanx,die derhalve uit4096 man bestond. Men had 00k dubbele e11vierdubbele
phalanxen. T0t deze laatsten behoorde de
Macedonische,dieuitongeveer16000hoplieten,
8000 peltasten (schilddragers),4000 psilieten

(ligt gewapenden) en 4000 eataphracten (geharnaste ruiters) bestond. Bj de geopende
stelling was iedersoldaat2 Ned.elvan zjn
naasten strjdmakkerverwjderd,terwjlbjde

planten, zie P lant.

Phantasie,zie Trerbeelding.

Phantasmagorie is hette voorschjn

roepen van spookachtige gedaanten doar middel van een optischen toestel.Deeerstevoor-

stellingen van dien aardwerden geqevendoor
Robertson te Parjs in 1798,en hj bezigde

daartoe eene toovorlantaarn.Tevens bedacht

Mt
tslen teBerljndergeljkephantasmagorieën,
doch bezigde in plaatsvan beschilderdeglazen
ligchameljke voorwerpen oflevendepersonenj
van welke hj door eene verzamelingslensof
een hollen spiegeleen verkleind beeld op de
lens van de tooverlantaarn wierp. In den

laatsten tjd heeftmen die voorstellingenaanmerkeljk verbeterd door de %piegelbeelden
van zeergrooteglazen schjven,dietussehen
het publiek enhettooneelzjn geplaatst.De
voorwerpen en levende personen worden in
eene voor de toeschouwers verborgene diepte
in een sterk magnetisch ot'eledrisch lichtgesteld,en de daarvan uitgaande stralen vallen

op eene hooge,breedeglazen schjfen worden door deze gedeelteljk naar hetpubliek

teruggekaatst. H et glas iszoo helder,dat de
aanschouwer het niet eens opm erkt, en de
spelers Op het tooneel, waar de spoken en

geesten verschjnen moeten,kunnendezeniet

gesloten stelling dieafstand t0tOp l/cof1/4de zien.ln 0ns Vaderlandhebben devertooningen
Ned.elverminderde.Somtjdsvormdenzjeen van M q)'n vtlelopzien gebaard.

Phârao is in de schriften desOuden Verschilddak, en ZI
*J
@ Waren voorzien Van Zeer
lange lansen, daar bi
j cene geslote stelling bondsdealgemeenenaam oflieverdebjnaam
die van het 6de gelid n0g vöôr het front uit- der Koningen van Egypte.Volgens sommigen

staken.De ruiterjen de ligtevoetknechten, is hj atkeleid van hetoud.Egyptischewoord
doorgaans aau de flanken opgesteld.begonnen Pr@ (de Zon) en volgens anderen van het
hetgevecht,en dallrtlktehetzwaargew apelld woord Poero (Koning).Onderscheidene Egypvgetvolk a1seenegeslotenem assa voorwaarts. tische Vorsten van dien naam vinden wj in
M en kan zich voorstellen, dat deze,vooral de geschiedellis der Israëlieten vermeld,bjv.
ixlden strjd tegen ongeregelde troepen van den begunstigervanJozef,- denKoning,aan

min beschaafde volken?onweêrstaanbaar was. wiens Hot'M ozes w erd opgevoed,- dengene,
onder wien! regéring de IsraëlietenuitEgypte
Phplâris,zie Canariezaad.
Phalaris,tyran van Akragas(Agrigente), trokken,- den schoonvadervan Ralomoenz.regeerde van 565 tot549 vöörChr.A1sbouw- Naar hetwoord P hamao heeftm en een bekend
meestervaneen dertempelsvanZeus(luyiter'
) hazardspel met kaarten, alsmede eene zeer
had hj een grootaantalwerklieden in (11e1st gezochte soort van bier, met den naam van

en methulp van dcze maakte hj zichmeester Farobeqtemyeld.
van den btlrgt en van doheerschappj,ver- Pharlzeèrs, afkomstig van een Hegrootte en verfraaide de stad,oorloogdevoor- breeuwschwoord,datafyeschddenotbeteekent
s
poedig teqen naburige volken,maar werd en wé1 zoodanigen, die zieh afscheiden van
na een lG-larig bewind floor dellEum enide de zondige menigte en zich bj uitnemendheid
Télémaclt'
tts van den troon geworpen. D00r

t0t de vromen rekenenj is de naam eener

Perillns had hj een koperen stier laten ver- kerkeljk-staatkundige secte in Israël,welke
vaardigen,en de wreedaard schieperbehagen vermoedtrljk in de dagen van E8ra ontstond.
in, m enschen daarin op te sluiten en daar- Zj handhaafden op godsdienstig gebied met
onder vllur te doen opstoken,zoodatde ()ngelukkigen een geloeideden hooren,hetwelk
van den stier scheen voort te komen. Men

angstvallige naauwgezetheid de wetten en
instellingen van M ozes en hielden zichdaaren-

boven aan de voorvaderljke overleveringen.
vermoedt, dat o0k hjzelfbj zjn va1ditlût Voortswaren zj deschriftgeleerdeleidslieden
heef'tondergaan.
des volks en telden in de dagen van Hc odes
Phallus was bjdeoudeGriekenhetman- omstreeks6000leden.In den tjd,toen Jezsn

688

PHARIZEZRS-PHAROS.

optrad,waren zj in onderscheidene scholen niet op de hoogte van den tjdj doch werd
verdeeld, van welke die van Hillel en die weinige jaren du rna vervangen door eene
van Dt
iammaide beroemdstewaren.Deeerste tweede uitgave, die aanmerkeljk gewjzigd
vertegenwoordigde het gematigde,.de tweede isen de bereidingswjzebevatvan een aanhetgestrenge Pharizeïsmus.Het verschildier ta1later ontdekte geueesmiddelen.
beide scholen was.gelegen in de toepassing
Pharnabazus,eenPerzischsatraap(landder wet van Mozen op het maatschappeljk voogd), vermaagschapt met het Koninkljk
leven en stond zoowel in verband met het Huis en later de gemaal van Apama,eene
burgerljk regtalsmetde godsdienstigepleg- dochter vanArtaœerœes * .- /.:verleende in
tigheden. De kern van het Pharizeïsmus wa8 den Peloponnesischen 00r10gbjstand aan de
gelegen in het denkbeeld pgeregtigheid'',en Spartanen tegen de Atheners. Aanvankeljk
de weg t0tdeze werd in allebjzonderheden betoonde hj zich Alcibladn zeer genegenq
en kleinigheden afgebakend,zoodatdegeheele m aar in 404 vôör Chr.deed hj hem op aan-

godsdienstin eene aaneenschakeling van vor- dringen der Spartanen uit den weg ruimen.
m en veranderde,welke men gedurig vermeer- In den oorlog tusschen xirtaœerœes en Cyr%s

derdezonderzetekunnenbesnoejen.Vasten, de Jppgdre behoorde hjtotdebondgenooten
bidden, het volbrengen van afwasschingen, van eerstgenoemde,en in den 00rl0g van den
hetgeven van tienden en van aalmoezen werd PerzischenKoningtegenSparta streedhjmet
hoofdzaak, en daarbj werd de godsdienstige Tissapkernestegen laatstgenoemde,maarwerd
gezindheid op den achtergrond geschoven. doordenSpartaansehenaanvoerderDeryl
lidas
Vandaar de geveinsdheid, wurvan zj door en dool.A-qesilau in de satrapie Phryglë z00den grooten LeeraarvanNazarethopzulkeene zeer in de engtegebragt,dathj in 395 een
ernstige wjzewerden beschuldigd.De Phari- verdrag moest sluiten. onder hetopperbevel
zeërs stonden tegenover de Sadduceërsals de van den Atheuer Conon nam hj deelaan de
volksmannen tegenover den priesteradel, als
de aanhangers deroverlevering methaarbjgeloof en hare zinledigeceremoniën tegenover
de voorstanders van de geschrevene wet en
van het'eenvoudig geloof.Toch heeft de rigting der Pharizeërsop den duur de overhand

overwinning der Atheners op de Spartaansche

vlootbj Cnidu (394)en heroverdede steden

en eilanden aan de ktlstvan Klein-Azië.Toen
in 389 de Perzische Iloning vrede taaakte
met de Spartanen, werd z/karnabazus naar
Susa geroepen,waar hj overleed.
Pharnaces.Onderdezen naam vermelden

behouden bj Abrakamsnakomelingschap.
Pharm acie (De) ofartsenl
jmengknndeis wj:
Pkarhaees,koning vanPontusengrootvader
de kunst om geneesmiddelen naar de v00x'sehriften van den arts in gereedheid te bren- Van den vermaardenMitkrldates VI.Hjvergen en omvat derhalve de geheele weten- overde in 18Q vôôr Chr.de stad Sinope,waar

schappeljke en practische werkzaamheid van hj zjn zetel vestigde,en deed in datJaar
den apotheke'.Tot het verkrjgen van de 00k een inval in het gebied van Elimenes,
bevoegdheid.om die werkzaamheid teverrig- koni
ng van Pérgamusen een bondqenootder
ten, bestaan in ons Vaderland de examens Romelnen, maarw erd door de konlngen van
van leerling-apotheker, hulp-apotheker en Bithynië en Cappadocië,bjgestaan door Roapotheker,diedooreeneRjkscommissie wor- meinsche hulptroepen,aangetast, zoodathj
den afgenomenjterwjl men voorts volgens onder harde voorwaarden den vrede m oest
de wet op het hooger onderwjs van 1876 sluiten (179).Hjoverleedwaarschjnljkin156.
aan onze universiteiten den graad van docPltarhaees 11,een zoon van koning Mithrltor ixl de artsenjmengkundeverwerven kan. dates TV en duseen achterkleinzoon van den
Men geeft voorts den naam van pltarma- voorgaande. Htjontving in 63 vöôr Chr.van
coynonie aan de leer der grondstoFen uithet de Romeinen totloon van hetdoor zjn vader
planten- en dierenrjk,welke in de genees- gepleegdeverraad een aanzienljk gebied aan
kunde gebnlikt worden. Deze wetenschap de Bösporus ten geschenke,maakte gebruik
is inzonderheid bevorderd door Ber.q te Ber- Van den burgeroorlog tussehen Caesar en

1jn, OW emans (toenmaals) te Rotterdam en Pompej%s, om zich van Klein-Arménië en
& Aldol
te Jena, alsmede door Pereira Cappadocië meester te maken en versloeg Cn.
#*
ill Zpne
DElements of materia medica and Dpvlifil: Calvinus bj Nicôpolis, maar werd
therapeutics (uitgegeven door Bentley en Rid- door Caesar bj Zela (2 Augustus 47) z00
oood, 1874)'',- en dien vanpharmaeologie volkomen ten ondergebragtjdat de overwinmeer bepaald aan de leervan de werking der naar de bekende woorden naar Rome kon

geneesmiddelen.Zj bemoeit zich duévooral schrjven:pveni, vidi,viei (Ik kwam ,zag
en overwonl''.Pharnaces nam devlugtnaar
zjn rjk,alwaar hj weldra in een veldslag

m et het nemen van proeven met zuivere geneeskrachtige zelfbtandigheden op levendedieren. - Eindeljk noemt m en pharmacopaea
een door de regéring vastgesteld voorschrifl
omtrent den aard,den vorm en debereidings-

tegen zekeren Asander, die tegen hem was
opgestaan, het bewind en hetleven verloor.

Pharos ofPharusteeneilandnabjAlexanwjsdergeneesmiddelen,waaraandeapotheker drië en door een kunstmatigen dam metdeze
zich houden moet.Te voren had men in ons stad verbonden, w as weleer vermaard door
Vaderland zoodanigvoorscbriftonderdennaam zjn prachtigen vuurtoren,die onderde Zeven
van Pharmacopaea zel./cc,doch deze isin W onderen der W ereld gerekend w erd. D it
1851 door de Pharma- aea Feellldicc ver- gewrochtderoudheid waserin de 12deeeuw
vangen.Zj wasevenwelbjhareverscbjning nog aanwezig,maaristhansdooreennieuwen
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vervangen. Naar den naam van dit eiland
hebben de Franschen aan de vuurtorens in
hetalgemeen dien van pkares gegeven.
Pharsalus, than:Frsala geheeten,eene
stad in Thessalië, ten zuiden van Larissa,
aan de rivier Enipeus,ismerkwaardigwegens
de overwinning, door de Romeinen aldaar
behaald op Pl
tili
ppu.
%van Macedoniëenvooral
wegensden veldslag,die erdengdenAugustus
48 vöôr Chr.geleverd wel'
d tusschen Caesar
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deelteenlevertbjeenevoortgezettereiniging

zuiver phenol.Hetphenol,dat in den handel
voorkomt,is meestaleen menggelvan phenol

(C6H60),cresol(CrH,0)en qhlorol(G Hja0).

Ruw phenoliseene bruine 0lle meteen doordringenden reuk;zuiver phenol vormtkleurlooze, blinkende naalden, heeft een eigenaardigen reuk een bjtenden smaakj smelt
bj 41- 440 C. t0t eene kleurlooze, dikke
vlocistof meteen soorteljk gewigtvan 1,066,
enPompqiun.Dekrjgsmagtvanlaatstgenûemde kooktbj 1840 C.,vormtmetwater een kristelde 45000 voetknechten,7000 ruiterseneen talliseerbaar hydraaten bljftmeteen watergroot aantal ligte hulptroepen, -- die van gehal
te van 71/0bj eenegemiddelde warmte
Caesar 22000 voetknechten en 1000 oermaan- vloeibaar.Honderddeelen phenollossen20deesclle en Gallische ruiters.Beide legers waren len waterop en 1 deelphenollostop in Q0
in 3 linien opgesteld,terwjlPompLjltsden deelen water.Het vermengt zich metchlorolinkeren Caesar den regter vleugelaanvoerde. forme, aether, alkohol,glycerine, vette en
De oorlogskreet van Caesar was:rDe zege- aethérische Oliën,reageertneutraal,doeteiwit

vierende Venus'' en die van Pompqjus:rDe stollen,vormtmet1jm eeneonoplosbarever-

onverwonnen llérculés''.Detroepenvan Caesar binding,kleurtdehuid witenverandertdeze,
openden den aanval; deze gelukte door den is voor planten en dieren een hevig vergif,
heldenmoed van Crastinilu , centnrio van werktde verrotting krachtig tegenjontvangt

het Tiende Legioen, en Pompqins leed de metjzercllloridatg
-deljkeeneblaauweklet
lr)
nederlaag..caesar verloor 30 centtlriones en

verwt met zoutzuur bevochtigd dennenhout

200(volgensanderen 1200)soldaten,enPom- blaauw , verbindt zich met bases, maar
'ç7
'
v.
ç 6000 man,terwjl er 24000 werden ontleedt geen l
toolzure zouten. Zjne kagevangen genomen.Laoanqsheeftdien strjd liumverbinding vormt kleurlooze,smeltende,
in het heldendicht:ppharsalia''beschreven. ia water,alkoholen aethergemakkeljk 0pPhasen ofseHngestalten.ZieonderMaan lossende naalden,reageertalkalisch en werkt
en Planeten.
zeer bjtend. Zjne natriumverbinding heeft
Phasis, eene aloude en vcrmaarde koop- dergeljke eigenschappen,maar lost gemakstad in Colchis, aan den mond der rivier keljker 0p.Phenolvermengtzich kleurloos

Phasis(thansdeRioni),ishethedendaagsche
P oti.
Phelloplastiek of kuvksnjiknnst noemt
men eene uitvinding van den Romeinschen
architectAgostinoAO:J(1180-1790),om oudGrieksclle en Romeinsche gebouwen op verkleinde schaalvan gesneden kurk tevervaardigen. Die kunst ls door den bouwmeester
May te Aschaffenbnrg (1795) op gebouwen
in spitsboogstjltoegepasten t0teen hoogen
trap van volkom enheid gebragt.Jtlisthetkurk
geeftaan die nam aaksels het voorkomen van

gebouwen,die door den tand des tjdszjn
Phenol (monoxybensol, phenylalkohol,
phenylzuur, carbolzuur, steenkolencreosot)j
aangetast.

metgeconcentreerd zwavelzuuren vol'
mtphenolslllphozuren. Geconcentreerd salpeterzuur
verandertphenolinmono-,di-entrinitrophenol

(picrinezuur).Bj hetsmeltenvan phenolmet
bjtende kali en vooralbj de werking van

koolzutlropphenolnatrium Ontstaatsalicylzuur.
Met cllromiumzuur ievert hetchinon,- met
zuringzuur en geconcentreerd zwavelznur
rosolznur enz.Het wordt vooralgebezigd t0t
desinfbctie, t0t het verdtlurzamen van hout,

tothetbalsemen van ljken,in de pcrgamcnten snarenfabrieken,in deloojerjen,bjhet
uitsm elten vantalk,t0thetberoiden vanverfstoFen, - voortsin de geneeskunde uitwen-

dig teren huidziekten, ongedierte enz.,en

inwendlg tegen typhus,ltraamvrouwenkoorts
aangeduid door de formule C6HjO,vindtmen enz. Dikwjls echter zjn zeer kleine giften
in geringe hoeveelheid als ontblndingsproduct reeds gevaarljk.
'
in deurine van den m ensch envan gras-etende
Pherécrates, een der voornaamste Oud-

dieren,alsmede in bevergeil,en ontstaatbj Grieksche bljsyeldichters,lcefde te Athene
menig scheikundig verloop,0.a.bjdedxooge omstrecks het Jaar 430 vöör Chr.en onderdestillatievanonderscheidenezelfstandigheden, scheidde zic'
h door zuiverheid van taal.Yo1-

bepaaldeljk van houten vansteen-enbruin- gens81dda.
%heefthj 18bljspelengeschreven,
kolen, en komt derhalve voo1' in steen-en waarbjFabréelusdetitelsvan 5anderevoegt.
bruinkolenteer,waaruithet fabriekmatig ver- De kleine t
èagmenten, dîe daarvan zjn bekregen wordt. De bestanddeelen van teer, waard geblevcn,werden doorM eineke in de
welke tusschen 150 en 2000 C.overqehaald OFragmenta comicorum graecorum (1829)''
wprden, komen a1s ruw carbolzuur ln den

handel en bevattt,n 10-250/0 phenol. Een8
hieruit door rectiicatie verkregen olie bezit
50-60% phenol,en wanneer men ditmet
natronloog behandelt,het hierbj ontstaande
phenolnatrium (phenyl-ofcarbolzuurnatrium)

opgenpmen. Men noemthem o0k den uitvindervan eene versmaat, die bestaat uit een
dactylus tusschen 2 spondeën of trochegen

(- Hl- ww j- i).
PherecydesgeenGriekschwjsgeer,leefde

.

in de 6de eeuw vöör Chr.te Syrus en wordt
zuivert, met zwavelzuur ontleedt en hetaf- de leermeester van Pytltâgoras genoemd.In
gescheiden phenol rectiiceert, dan kristal- een aan hem toegekendgeschrifthandelthj
liseert het bj 110- 2000 C.pvergunde ge- over den aard en hetwezen der dingen,die
X1.
44
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hj a1BZeugjChrono: en Chthonios,en over indruk van het geheel te verhoogen.Voorts
de gedu nte der in het wereldruim zwevende worden van zjnelland n0g vermeld 13 bronaarde, die hj a1s een qevleugelden en met zen standbeelden van de beschermgodin van
een mantel omhangen elkenboom voorstelt, Athene, d00r de Atheners na den Blag bj
terwjl op den mantel de zeeën en rivieren Marathûn te Delphi geplaatst, en een groot
zjn gestikt.De fragmenten van ditboek zjn standbeeld van een purdentemmenden Dip#verzameld door k
%turg (2de drak, 1824).- cnre.Eindeljk vermelden wj alsonvergankeMen moet kem nietverwarren meteen naam.
. ljkegedenkteekenenderonovertroleneGriekgenoot,die in de dagen van Herôdotnœ leefde sche kpnstdeheerljkebeeldhouwwerkenvan
'thenon, welke onder de leiding van
enzichalssagenbeBchrd
'ver,vooraloverAthene, het Par
bekend maakte.
Plidianzjn vervaardigd.
Phidias ofPlteidéas,deberoemdstebeeldPhiladelphia,deaanzienljkstestad van
houwer derOudheid,Feboren te Athene 0m- den Noord-AmerikaanschenStaatPennsylvanië
streekshetJaar 500 voörChr-,waseen leer- en met het 00g op de bevolking de tweede
ling van den schilder Kegias en van den stad der Unie,ligt omstreeks154 Nçd.mjl
beeldhouwer Ageladas. Omtrent zjne lotge- van den Atlantischen Oceaan op 39057/N.B.
vallen isweinigbekend.Op 63-iarigenleeftjd en 75010/W .L.van Greenwich,op eenelandwerd hj naarElisgeroepen,en nahetv0l- tong terbreedtevan 3Ned.mjltusschen de
eindigen van den Olymyischen Zeus keerde beide bevaarbarerivieren Delawareen Schuylhj naarAtheneterug.Hlerwerdhj,volgens kill,en bestMtuit deeigenljkestad (City)
TllfrcAl.
:, door de vjanden van PlrLeles en uit de sedert 1854 t0t deze behoorende
aangeklaagd wegens verduistering van goud, voorsteden: Northern Liberties, Kensington,
hetwelk hem terversiering van hetstandbeeld Penn, Richmond, Springtownj Germantown

van Pallan-Atl
tenewasterhandpesteld.Door en Frankfortten noorden,W est-ohiladelphia

aan te toonen)dat aan het gewlgtniets ont- op den regter oeverderSchuylkill,en Southbrak,wistPhidias zich op eene schitterende wark,Passyunk en Moyamensing ten zuiden.

wjze te regtvaardigen,maar omdat hj het Men heeft er ruim 674000 inwoners(1874),
gewaagd had,zjn eigen beeld op hetschild onder welke zich 60000 Duitschers bevinden.
dergodin te plaatsen,wierp men hem wegens De straten dezerstad snjden elkandermeest
schennis van de godsdienst in den kerker, alle onder regte hoeken, en de beide hoofd-

waar hj overleed.Zeer groot is het aantal
kunstgewrochten, dat aan hem en aan zjne
schonl wordt toegeschreven. Wj bezitten
ecz
htergeen enkelkunstwerk van zjnehand,
en 00k van destandbeelden in goud en ivoor,
zooals dnor hem en zjne leerlingen werden

straten zjn: Broad Street,34 Ned.elbreed

en van hetnoorden naar het zuiden loopende,en Xarket Street,die reedB genoemde 2
rivieren verbindt. Het plein, waar die twee
straten elkander kruisen en hetstadhuis zich
verheft, draagt den naam van Penn Square.
vervaardig
'd, is niets bewaard gebleven.Be- De Market Street is vooral metwinkels en
roem d was vooral de door hem in 438 vol- de Broad Street metkerken en fraaje woontooidePallas-AtheneinhetpârthenonteAthene. huizen bezet.In de Third Street zjn vele
Zj had eenehoogte van 26 Griekscheellenq bankiers gevestigd, en de Chestnut Street is
haar hoofd,armen en voeten waren van ivoor de geliefkoosde wandelplaats. Men heeft er
en haar gewaad was van zuiver goud.Het een aantal ruime pleinen en onderscheidene
geheelvertegenwoordigdeeene waardevan 44 prachtige gebouwen van marmer,graniet en
t
alenten (bjna 1% millioengulden).Deoogen zandsteen. Openbare gedenkteekenen zoekt
waren schitterende edelgesteenten.Op debin- men ertevergeefs,endelange,gedeelteljko0k

nenzjde van hetschild prjkte de strjd der enge straten zjn zeer eentoonig.Intusschen
reuzen tegen de goden,op de buitenzjde de is Fairm ount Park, 1110 Ned.bundergroot
slag der Amazonen, en aan de sandalen die
der Lapithen en Centauren.Een,helaas,niet

geheelafgewerkt marmeren standbeeldje, in

1859 te Athene gevonden, geeft eene voorstelling van dat standbeeld.Een ander reusachtig standbeeld van Athene was doorTAidias van knper vervaardigd;hetwas bjna
Q0 Ned- elhoog en verhiefzich tusschen de
Propylaeën en het Pârthenon.T0t de wonderen der Nvereld behoûrde voorts de ileus (Ju-

en op de beide oevers van de Schuylkillgelegen,eene derprachtigstewandelplaatsenvan
de geheelewereld.Hier had in 1876de groote

tentoonstelling plaats, wier gebouwen bjna

20 Ned. bunder besloegen en eene uitgave
vorderden van 9 millioen gulden.00k heeft

men er een muséum voor Kunst (Memorial
Ha1l)terlengtevan 111 en eenewarmekas

ter lengte van 118 Ned. e1, - voortseen
standbeeld van Lineolnt een dierentuin en
piter)van Olympia,doorPltidiasvoorgesteld groote reservoirs voor de waterwerken.Voor
als de Kpning der goden en tevens a1s de hetverkeer isdoorpaardensporen (377Ned.

liefderjke vader des heelals,diedegebeden
der zaenschen verhoort.H i
j w as gezeten op
een rjk versierden troon,en zjn hoofd reikte
nagenoeg totaan den zolder,zoodathj 17%
Ned. el hoog was.In de eene hand hield hj
een scheptœ en indeanderereneNice(Overwinning),en alwathetgenlevan een kun-

mj1 lengte met 883 waggons en bjna5200

paarden) en spoorwegen voldoende gezorgd.
Over de Schuylkill (622 Ned. elbreed) liggen 10 bruggen, en over de Delaware (dubbe1 z00 breed) varen op 6 plaatsen stoombooten.Twee waterleidingen voorzien de stad

jaarljks van 66000millioen Ned.kan water,

gtenaar had kunnen bedenken,waseringoud, e
nin1875werdener14millioenteerling-ellen
ivoor en edelgesteenten aangebragt, om den gasverbruikt.Alleen m de straten (985Nei
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mj1 lang) branden 8900 gasvlammen. Van
de stedeljke gebouwen vermelden wj: de
Independence Hall,waar in 1776de onafhankeljkheidsverklaringderVereenigdeKoloniën

den, - het Pennsylvania Hospital met 500
verpleegden,- eene schoolvoor blinden,eene voor doofatommen,en 2 krankzinnigengestichten. Vervolgens heeftmen te Philadelpluts had, - het marmeren stadhuis, 148 phia 7schonwburgen,wM ronderde Academy
Ned. el breed en 140 Ned. el diep, met3 of Music,hetgrootste operagebouw der Ververdiepingen,- eene grootecellulaire gevan- eenigde Staten, - eene grootsche loge van
genis, - het postkantoor,van granietopge- vrjmetselaars, met een toren terhoogtevan
trokken, - het belastinggebouw , eene na- 70 Ned. el, - concert- en muziekzalen en
bootsing van het Pârthenon,- de munt, in schitterende clubsgebouwen.
Ionischen stjlvan marmergebouwd,- het
Philadelphia is na New York de belangpraehtige marmeren invalidenhuisvoormatro- rjkste fabriekstad der Vereenigde Staten.
Z0n, - 2 arsenalen,
en eene groote Reedsi
n 1870 llad mener8339 werkylaatsen
scheepstimmerw erf. Tot de inrigtingen van van njverheid met1877stoomwerktulgen en

onderwjs behooren er: de universiteit,gestichtin 1749,maarverrjktin 1872meteen
prachtig gebouw van serpentjnsteen,met56
hoogleeraren, 300 studenten, eene boekerj

bjna 138000werkliedenjdieaan grondstoFen

ter waarde van 425 molioen gulden eene nagenoeg dubbele wM rde bezorgden. T0t de

voortbrengselen der njverheid behooren er:

met 18000 deelen en merkwaardige muséa,- geraëneerde suiker,wollen goederen,kleede5 geneeskundige scholen,waaronderéénevoor ren,doeken,tapjtenjschoenen en lMrzenj
vrouwen, 2 scholen voor tand-artsen, ééne katoenen stofen, papier, machines, stoom-

voorartsenjbereidkunde,eenepolytechnische werktuigen, jzerwaren enz. Nagenoeg alle
sch00l, een door professor Wagner gesticht taklten van njverheid zjn ervertegenwoorwetenschappeljk instituut en 3 godgeleerde digd. zoodater dientengevolge een levendige
seminaria, - voorts: het grootsche Glrard- handelbestaat.Degrootstekoopvaardjschepen
eollège, in 1833 door den Zwitser Etieqtne kunnen trouwens langs de Delaware de stad
Girczd voor 2 millioen dollars t0t stand ge- bereiken, en in den winter wordt hetvM r-

bragt,nameljk een opvoedingsinrigtingvoor water do0r stoom-jsbrekerg open gehouden.
550 weezen van alle gezindheden,terwjler Philadelphia bezat in 1876 bjna 3000 eigen
geen yeesteljke mag binnelztreden.Hetver- schepen, waaronder 298 stoombooten, met
heft zlch in hetmidden van een tuin van 17 eene laadruimte van 377000 ton.Er werd in
Ned. bunder en qel
jkt op een Griekschen 1875- 1876 v00reene waardevan 48 millioen
tempel. Wjders zpn er467stadsscholen met gulden ingevoerd en voor eene waarde van
1991onderwjzersen 108631leerlingen(1875). 108 millioen gulden uitgevoerd. De belangReeds in 1870 had men er 3700 openbare rjkste uitvoer-artikelen waren: petröleum j
bibliotheken metbjna3 millioenboekdeelen. graan, meel en katoen.De kugthandelen de
De merkwaardigste van deze is de Philadel- binnenlandsche handel zjn erdesgeljksvan
phia Library,in 1731 door Franklin gesticllt groot belang, vooralmet New York en Balen 110000 deelen tellend, doch zj wordtin timore.Spoorwegen en kanalen verbinden de
boekental overtroFen door de Mercantile Li- stad met alle deelen der Unie.Er zjn 2
brary met 125000 deelen. Het Athenaeum beurzen en onderscheidene banken en verzebezit eene bibliotheek van 22000 deelen,- keringsmaatschappjen.
de leerlingenbibliotheek heeft21000 deelen,H et bestuur der stad berust er in de hande Duitsche bibliotheek 15000 deelen, enz. den van een voordentjdvan3Jaargekozen
Van dewetenschappeljkevereenigingenaldaar burgemeester, van een gem eenteraad van 31

noemen wj:Het Amerikaansch Philosophisch leden (éé1zvooriedere wjk)en vaneeneverGenootschap, - het Historisch Genootschap
van Pennsylvanië,- de Académie voor Natuurkunde, - en de Vereeniging t0t bevordering van Kunst en W etenachap. De Académievoor Schoone Kunsten,in1805gesticht,

gadering van stads-afgevurdigden, wM rtoe
ieder 1200-tal belastingschuldigen één lid benoem t. D e policie telt er 300 man, en de
brandw eer bezit er 27 brandspuiten.De uitgaven der stad beliepen in 1874 ruim 38

bezit eene verzameling van schilderjen.ln
1875 verschenen er 151 dagbladen en tjdschriften,en 79 van dezekwamen dageljks

millioen gulden,en de stedeljke schuld be-

droeg toen 132 milliaen. Het klim u t is er
onbes
g en men heeft erwe1eensvorst
in Jutnendi
j.De
in hetlicht.Van de 488gebouwen,voofgodsDelaware is er menigen winter
dienstoefening bestemd,behooren 99 aan de digtgevroren.De waargenomene uitersten van
Presbyterianen, 91 aan de Bisschoppeljke kotlde en hitte zjn er:22OC.en 39OC.,en

Methodisten, 90 aan de Bisschoppeljke Pr0- degemiddeldgJaarljkschewarmteiser11,50C.
Philadelphla werd in 1682 door W %
'lliam
Penn(ziealdaar)gestichten welopeeneplek,
welke hj van eenige Zweden en Indianen

testanten, 61 aan de Baptisten,42 aan de
R.Katholieken,26 aan de Lutherschen enz-,
doch Blechts 15 aan de Kwakers.De grootste
kerk is er de R. Katholieke hoofdkerk van
St. Petrus en Paulus, van zandsteen opgetrokken en gedektmet een koepelter hoogte
van 64 Ned.e1.T0tde inrigtingen van weldadighei; - men telter omstreeks40 ziekenen verplegingshuizen - behooren er: de
Blockley'
s Alms Houses met 3500 verpleeg-

gekochthad.Den 5den September 1774 kwam
aldaar het eerste Congrès der Vereenigde

Staten bjeen,hetwelk overmaatregelen beraadslaagde, om aan de willekeur van Engeland eeneindetemaken,enden44enJulj1776
geschieddgerde onafhankeljkheidsverklaring
der Am erlkaansche Koloniën.D en z6stensep44*

69'

PHIALEDELPHIA- PHILIDOR.

tember 1777 werd Philadelphia door de En- inzjnegoedepogingenteondersteunen,voor
gelsehen onder Howe ingenomen e11 bleef t0t de ontwikkeling van zjn geeBtte zorgen en

den 18denJunj 1778 in hun bezit.Den l7den hem alzoomeeren meeraanzjnebestemming
Mei1787kwam erdeConventiebjeen,welke tedoen beantwoorden.- qjMnb
'philantltropqnen
zith t0t vastelling van de tegenwûordige con- raadpleçe men voortshetartikelPaedagoyok.
stitutie der Unie vereenigde. Tot 1800 was
Philem on, een Grieksch bljspeldichter
deze stad de zetelder regéring van denStaat uit Syracus, leefde omstreeks hetjaar 520
Pennsylvanië,doch zj isthansteHarrisburq vöôr Chr. te Athene en is met Menander de
gevestigd.Van den loden t0tden 14den Mel stichter van het hedendaagschebljspel.Van
1844 woedde er een opstand tegen de Iem 56 stukken zjn fragmenten bewaard geblesche R. Katholieken, waarbj vele kerken ven,die zich doorgeestrjkheidonderscheiden.
verwoesten talrjke Ieren gedoodot'verjaagd Zj werden uitgegeven doûrM einekein yFragwerden, totdat de Nationale militie de orde mentaeomicorum graecorum (1839)''.DesMerherstelde.In 1876 had ereene wereldtentoon- cator''en de prrinummus''van Plautuszjn
stellinq plaats ter gedachtenis van hethon- vr
jenavolgingenvan bljspelenvanPlillmon.
-

derdjallg bestaan derlepubliek.

Phlladelphus L. is de naam van een
plantengeslacht uit de familie der Philadelpheën.Het onderscheidt zich door een tolvormigen, met slippen voerzienen kelk,4 ot'5
in de keelvan dell kelk vastgehechte bloembladen, eene 4- ot's-hokkige zaaddoos en

00k is één der brieven van Paulu.
g aan
zekeren Phjlémon,een inwoner van Colossae

gerigt.Volgens deoverlevering bekleeddehj
aldaarde bisschoppeljkewaardigheid.
Philèmon en Bauciszjndenamenvan
een echtpaar, dat in de dagen der oudheid

eene groote vermaardheid verwierf.Zj betalrjke,kiemwithoudendezaden.Van desoor- wngnden in Phrygië eene schamele hut,toen
ten vermelden wj P. cproz
lcrïl.
: L.of de Zeus(Jflpiter)en Hermes(Mereurius)inmenboerenjasmnn,een heesterterhoogte vaneen scheljkegedaantevandenolympusatzaalden,
paar Ned.elmettegenovergestelde,langwerpige, puntig uitloopende,gezaagde bladeren
en witte,w elriekendeyt0tspiesen vereenigde
bloemen. Deze heester, in het zuiden van
Europa te huis behoorend,wordto0k in onze

tuinen dikwjlsgekweekt.
Philaejeen eiland in de Nj1bj Assoean

om in dat landschap rond te dolen.Niemand
echter wilde de vreemdelingen herbergen!

totdat deze doorPl
tilémon en Bauco gastvrj

werden ontvangen en verpleegd. De beide
gasten maakten zich toen bekend en vernielden hetland door een watervloed,maar herschiepen de hut in een prachtigen tempel,
waarin de beide eehtgenoûten voortaan de

in Opper-Egy
a pte, bestaatuitg'
raniet,is 380
Ned. el lang en 130 Ned.el breed en heeft dienstmoestenwaarnemen.Zjwarenzôôinnig
zjnevermaardheidtedankenaanzjneschoon- aan elkandergehecht,datzj,bj devergunheid en aan de Egyptische tempels, die er ning van Zeus om een verzoek t0t hem te
verrjzen.Zjn Egyptische naam wasIlak of rigten,a1s hethoogste voorregt van hem afm et het lidwonrd P'Ilak,w aaruit in de da- smeekten, geljktjdig te mogen sterven. Dit
gen der Ptolomaenssen de naam van P hilae geschiedde,daar op hoogen leeftjdPMllmon
ontstond.H et geheele eiland is omgeven door in een eik en Baneisin eene lindeherschapen
een

terras, en de grond was er gewjd aan werd.N0g veleJaren stonden zj alsgewjde

w elke m en aldaar onder den naam van boomen voör
' den tempel.
Philhellènen ot' Gréekenvréenden noemt
H atltor (Aphrödite) vereerde. De gedenkteekenen der Oudheid die er ongeveerde helft men hen,die de Grieken tjdens hunjongsten

deroppervlaktebeslaan,nameljk devrjwé1 vrjheidsoorlog met woorden en daden aanbew aard gebleven tempel m et zuilengangen, moedigden en ondersteunden, zooals Byron,

pylonen en muurschilderingen,zjn nietbjzondermerkwaardig,daarzj eersttjdensde
30ste dynastie door Neetanebus f (378- 360
vöör Chr.) werden gesticht.De overige gebouwen zjn van dePtolemaeus&en afkomstig
en werden doordeRomeinscheKeizers,vooral
door Tiberius, vergroot en verfraaid.In 5Tç
werd de tempelin eene kerk van den heiligen
î'
tq'
annn herschapen en door de Christenen
van afgodsbeelden gezuiverd. Naast de kerk
ontstond eene stad,w aarvan de grondveaten

koning Lodetvj;k Ivan Bejeren,Tl
tiersa en

anderen. Er ontstonden toen vereenigingen
van Philhellénen,die gelden enz.ten behoeve

derGrieken verzamelden,waarbjzich vooral
de bankiar Eynard te Genève en Zrnst.
Fm ïl

Hofmann te Darmstadtdoorhun jveronderscheidden.Uitalle beschaafde landen snelden
strjders V00r de heilige zaak der vrjheid
naar den classieken grond der Hellénen en
vormden ereen korps,datonderdeaanvoering

van generaalNoïmann een roemrjk aandeel
n0g zigtbaarzjn.ThansisPhilaeonbewoond, nam aan de worsteling,maarin den slag bj
maar wordt noch altjd door vele reizigers Peta (16 Juli 1826) geheelvernietigd werd.
bezocht.
Philidor (André Danican),eencomponist
Philanthropie beteekent mensehenmin, en vermaard schaakspeler,geboren te D reux
den 7den septem ber 1726 ,vervaardigde reedB
aanduidtvan hen,die op eene onbaatzuchtige a1s knaap eene motet,die ten aanhoore van
wjze het welzjn van hunne medemenschen het Hof w erd opgevoerd, en volbragt later
zoekea te bevorderen.Ditgeschiedtnietdoor als een uitmuntend schu kspeler reizen door
voedsel te geven aan luiheid en aan velerlei de Nederlanden, Engeland en Duitschland.
hieruitvoortspruitende ondepgden, maar door Sedert1754 verwierfhj voortsgrooten roem
zoodat dit w oord in het algemeen het streven

het leed van 4en nMste te verzR hten,hem

door zjne ppera's.Bj hetuitbargten 4e<Re-
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volutie washj pensionnaire van den Koning
van Frankrjk en van het Théâtre Italien,
en overleed den 3lsten Augustus 1795 teL0nden, waar htJ zjne laatste levenslaren had
doorgebragt. Htiheeft eene handleiding t0t
het schaakspel geschreven,- en van zllne
opera's noemen wj: oDerHufschmied'',rDer Gârtner v0n Sidon''- r'
Der Soldat a1s
Zauberer'', - rSancho Pansa''1- en rDer
erste Schifer''.
Philippi, in de dagen der Oudheid eene
stad in Macedonië,aandegrenzenvan Thracië,

in eenevlakte,droegaanvankeljkalsAtheen-

sche volkplanting den naam van Crenides,

*3

temberen oetobe duurt.Dezuidwestmoesson

versch/nterregelmatig in Junj en neemtin
Septemberen Odober een einde,terwjlzich

in hettjdperk derkenterinq hevige orkanen

verheFen.Degrond derPhillppjnsche Eilanden is verbazend vruchtbaar,zoodat zj t0t
de heerljkste çewesten van Azië behooren.
Rjst,in verschlllendesoorten,iserhetvoornaamste geWas.Voorts verbouwtmen er:suiker,tabak,koëj,tarwe,cacao,manilahennep,
katnen,kaneel,peper,indigo,enz.,terwjl
de kokospalmen er een rjken oogstleveren.
M en heefter in hetalgem een eenzeerw eligen
plantengroei. oorspronkeljke w ouden m et

doch werd later naar koning Philqppus 11 reusachtige boomen,die kostbare houtsoorten
van Macedonië,die de stad vernverde en aan- bezor
gen, bedekken er het yrootstegedeelte
merkeljk uitlegde,metdien van Philippibe- derellanden,en de bergen zjn ert0taande
stempeld.Hier behaalden in 42 vöôr Chr.de hoogste toppen in eeuwig groen gehuld.De
Romeinsche triumviri Oetavilbs en Antoniwn bodem bevatereen grooten rjkdom van mede overwinning op lrl
gtus en Casins. Ten talen,maar ist0t nu t0e n0g nietontgonnen.
tjde van A'
aqustnsstichtten deRomeinen er Golld en jzer zt
jn er overal verspreid,-

eene kolonie, en in 53 na Chr.deed Paullts het eerste inzonderheid Op Mindanao,in het
or eene Christeljke gemeente verrijzen,t0t gebergte van Cavallo, in de provincie Carawelke htj den mBriefaan de Philippensen'' mines, op Cebu,enz.Voorts vindt men er:

rigtte.De puinhoopen der stad (ringmuren, steenkolen,zwavel,kurk,vermiljoen,aluin,
eeneacröpolis,een theaterenz.)dragellthans agaat, karneool,bergkristalenz.Het dierenn0g dçn naym van Filibedslik.
rjk wordt ervoornameljk vertegenwoordigd

Phllippljnsche Eilanden (De)ofIslas
FelYiptz'
:. de noordoosteljke eilandengroep
van den IndischenArchipel,zjnhoofdzakeljk
in het bezitvan de Spanlaarden en gelegen

door de derwaarts overgebragte huisdieren.
H et eenigeroofdier is er dewildekat.Evenals
op alle Aziatischeeilanden,vindtmen erapen,
slangen,ltaaimans,schildpaddenenz.,- voorts
heeft men er:een dwerghert,eene dwergree

rjen langwerpigeeilanden aantreft,vanwelke
2 zich tlitstrekken naar hetzuidoosten en 1
naarhetzuidwesten,terwliltevensvan Mindoro n0g eenederde rj zuidoostwaartsloopt.

pjrsche Eilanden wordt geschat op 7 of8
millioen, en meer dan 5 millioen van deze
zjn onderworpen aan deSpanjaarden.onlr

tusschen de Zuid-chine
'sche Zee metdie van
Mindoro en den Gropten Oceaan, tusschen en eene dwerg-antilope van nagenoeg geljke
509'- 210 N.B.en 117046/- 126053/0.L.van grootte. Het aantal vogels is er verbazend
Greenwich.De kern dezer groegi
sheteiland groot,en aan de kustheeftmen vele koraah
Luzon,aan welks zuideltlk ulteinde men 3 vormingen. Het aantal inwoners der Philip-

hen bevindenzich onyeveer70ô0Spanlgarden
en Creolen,12000 Chmôzen,20000Spaansc,
he
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voornaamste eiland. Van de overlge ellanden Kleurlingen en 240000Chinésche Kleurlingen.
zjn de belangxjkste: Samar, Masbate,Ley- In hetalgem een onderscheidtm en erQ hoofdte,Panai,Negros,Cebu en POJOI,diemet rassen:dat der Negrito's,die voor de oudste
M indoro en een grootaantalkleinere eilanden inboorlingen worden gehouden, en dat der
de Bisayasgroep vormen. Voorts heeft men Tagalen,doordeSpanlaardenIndio'sgenoemd,
er de Calam ianen m et Palawan,- de Babuyanen, - en de Basehi of Batanen ten
noorden Van Luzon. Men schat het aantal
eilanden op 1200 en de oppervlakte m et die

een volk van Maleische afkomst,dat de Negrito's teruggedrongen heeft naar de bergen.

Deze laatstenzjn geheelzwart,maarhebben

regelmatiger gelaatstrekken dan de Afrikaan-

der Soeloe-eilanden op 5368 D geogr.mlll, sche Negers.Velen van hen,uit vermenging

van welke ruim 3000 in hetbezit der Span- met de Indio's en met andere stammen ge-

Jaarden zjn. Het schjnt, dat zj te zamen sproten,handhaven hunne onafhankeljkheid

een zamenhangend opsttlwingsterrein vormen, en wOrden 00k we1metden naam vanInhèles

waar de zeestraten de dall
tloven aanwjzen. (ongeloovigen)bestempeld.De lndi/'s,welke
Deeilanden zjn doorgaansbergachtig enmet zich aandeSpanjaarden onderworpenhebbenj
aanzienljke meridiaanketens bedekt,terwill zjll Christenen en hebben vele gebruiken

men er een aantaluitgedoofde en n0g werk- van de Europeanen overgenomen. De wilde
zame vulcanen aantreft, en aardbevingen er stammen zjn afgodendienaars ofaanbidders
niett0t de zeldzaamheden behooren.Men 0n- der natuur, en hunne opperhopfden worden
derscheidt er 3 Jaargdjden:het droogeen Barnaa genoemd. De algemeene tM l is op
koude saizoen, dat met November en met Luzon het l'agalsch en op de Bissaya-eilanden noordoostmoesson een aanvang neemt,den het Bissaya; beide talen zjn afkomstig
het warme saizoen,dat in Maart begint en van het Malelsch. De kleeding der mannen
in April en Mei zich kenmerkt door eene bestaat er uiteen katoenen ofzjden broak,

ondrageljke hitte,- en het nattesaizo6n, een hemd en een stroojen hoed)- dieder
dat in het zuidwesten van den archipel in vrouwen uit een katoenen kabaaien een rok,
Meien Junj een aanvangneemten totSep- dle met een gordel wordtvastgemaakt.Het
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betelkaauwen is er een algemeen gebruik. spoorweg van ConBtantinopel en Adrianopel

De Indio's zjn zeerhandig en leerzaam;zj
leveren fraaje geweven stofen van Manilahennep enprachtig snjwerk.Dehandelheeft
er reeds een aanmerkeljken omvang,maar
is n0g nietevenredig aan hetaantalinwoners
en aan den rjkdom van den bodem.Dekust-

naarSarambey-Bellowa.Zj ligtin een beval1ig en vruchtbaar oord?waar de wegen van
Constantinopel,Boelgarte en Walachjezieh

vereenigen, is de zetel van een Griekschen
aartsbisschop,bezitQ0 moskeeën,onderscheideneChristeljkekerkenjeen muséum en een
handel wordt er gedreven door Tagalen en lycéum van het Grieksch Genootschap,karaChinlzen,en degroothandeldoorEuropeanen, vansera's, badhuizen en andere openbare
inzonderheid doorEngelschen,en Amerikanen. gebot
lwen, merkwaardige overbljfselen der
T0t de uitvoer-artikelen behooren er:suiker, oudheid, zjde-, laken- en katoenfabrieken,

rjst,hennep,tabak,sigarbn,sapanhout,koëj, loojerjen, tabakskerverjen, een levendigen

indigo,pek,huiden,trepang,stofgoud,paarl- handelen ongeveer28000inwonerB,vanwelke
moer,schildpad,kokos-olie en rum ,t0t eene de helft t0t de Boelgaren behoort.In haren
gezamenljke waarde van ruim 15 millioen omtrek verbouwtm en veelrlst!wjn,mnergulden,terwjlerwjn,likeuren,papier,Bpeel- beziën en ooft. - Deze stad ls hetaloude
kaarten,eetwaren,katoenenstoFen,huisraad, Phi
lipjôpolis,eeneaanzienljkeplaatBinThra-

glasjthee,zjde,porselein enz.worden in- cië,d1e aanvankeljkEumolpias heette,doch
gevoerd,t0teene gezamenljke waarde van naarTFzilizzl:11 van Macedoniëharen tegenongeveer 13 millioen gulden. Aan het hoofd woordigen naam ontving.Omdat zj op 3
van het bestuur bevindt er zich een door heuvels gelegen is,werd zj echter00k wel
Spanle voor den tjd van 6 Jaar benoemde Trimontitlm genoemd.In 1360 vielzj in de
kapitein-generaal, die de magt van een 0n- handen derTtlrken,enin 1818werd zjd00r
derkoning bezit en dooronderscheidene amb- eeneaardbeving bjnageheelverwoest.W eldra
tenaren wordt bjgestaan.Hj istevens voor- deedintusschendehandelhaarwederbloejen,
zitter'van het hooggeregtshofte Manila.Het zoodatzjzichvoorspoedigontwikkelde,hoeleger bestaat er uit 7000 man linietroepen, welzjin 1846nogmaalsgeteisterdwerddoor
7000manschutterjeneenvrjkorpsvan6000 een fellen brand.

man. De vloot is er van weinig beteekenis. Phili
ppson (Ludwig),een verdiensteljk
De R. Katholieke Kerk wordt er bestuurd Israëlietlsch geleerde,geboren te Dessau den
door den aartsbisschop van Manila, die in z7sten December 1811,studeerde te Halle en
rang op den kapitein-generaal volgt en 3 te Berljn in depudeletteren en in de J004bisschoppen onder zich heeft.Hetonderwjs schegodgeleerdheid.HjwerdrabbjnteMag'vordt er door de geesteljkheid op eene deburg en diredeur der Israëlietische school
lofeljke Avjze bevorderd.Ten behoevevan aldaar, doch moest 0m redenen van gezondhet hooger en middelbaar onderwjs heeft heid die betrekkingen in 1861 nederleqgen,
m en op Manila het Colegio de San Josê, waarna hj zich vesti
gdeteBonn.Hj Btlehtte
de U niversidad di Santo Tomas, eene han- in 1834 het plsraelitische Predigt-und Sehuldelsschool en eene zeevaartschool.HetSpaan- m agasin'' dat in 1837 vervangen werd door
sche gebied is er verdeeld in 33 provinciën, de pAllgemeine Zeitung deB Judenthums''
van welke zich 19 op Luzon,8 op de Bis- en schreef0.a.:rD ie Entwickelung derrelisaya's, 3 op M indanao en de 3 overige op giösen Idee in Judenthum ,Christenthum und
andere eilanden bevinden. D e hoofdstad is Islam (1847-1848;Qdedruk 1814)'
',- pDie

Manila op Luzon.- De Philippjnsche Eilan- Religion der Gesellschaft(1848)'',- en pW elt-

den werden in 1521 door M agelhaens ontdekt
en doorhem de Archipelvan St.Lazarusgenoemd.Na 3 vruchtelooze expeditiën landde
M iekaël L opez de Z:.çc@$ den Q7sten April

1565 op heteiland Cebu,en den z3stenJunj
1569 namen de Spanjaarden de eilanden in
bezit, welke zj reeds in 1543 naarhunnen
Kroonprins(PMli
pp%sTf)metdentegenwoordigen nMm bestempeld hadden.In 1645 haddendezevaneenevreeselijke aardbevingveel
teljden.In 1762werdenzj doordeBritsche
vloot veroverd en bleven 2 Jaar in handen

bewegenden Fragen in Politik und Religion

aus den letzten 30 Jahren (1868- 1869, 2
dln)''. Zjn zoon Martln,geboren teMagdeburg den Q7sten Junj 1846,issedert1875

ho
opleeraar in de geschiedenis aan de universlteit te Bonn en schreef0.a.:pGe8chichte
Heinrichs des Löwen (1868,Q d1n)''!- en
DHeinrich IV und PhilippIII,dieBegnindung
des französischen Ueberwichts in Europa

(1871-1876,3 dln)''
.

Philippus. Onder dezen naam vermelden wj:

der Engelschen.W egens de gedurige verliePlilippus, een der disci
gelen Van J6z%,%.
zen, hun toegebragt door de zeeroovers van Hj was geboren te Bethsaïda. Volgens de
Mindanaoen Soeloe,maakten deSpanlaarden overlevering verkondigde hj het Evangelie
in 1848 zich meester van Balaguingui en in in Phrygië en Scythië en stierfomstreekshet

1851 van Soeloe, zoodatna dien tjd degeheele Soeloe-arehipelaan de Spaansehe heerBchapyj onderworpen iB.
Phllippopel,in hetTurksch FiI'
JIJ,eene
stad in het Turksche elaleetEdirné (Adrianopel),iBdehoofdstad van een sandslak (ar-

jaar 80 te Hiëra'poolis den marteldood.Zjn

welke hier bevM rbaar wordt, en aan den

Zjn naamgenoot,dieden EthiopiBchen h0-

gedenkdag is in de R .Katholieke K erk ge-

steld op den lsten Mei en in de GriekschKatholieke op den 14den November. Onder

de apocryyhe boeken heeft men een rEvangelium Phllipyi''
, - sActa Philippi'',-- en
rondisBement)enverheftzichaan dekaritza, 5Acta Philipplin Hellade''.
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veling doqte,was een der zeven diakenen verdeelde haar gebied onder Z:p*ne soldaten.
van dr Chnsteljkegemrentete Jemlsalem. Hier verloor hj door een vjandeljken pjl

Kon%ngen rJs M acedon%ë,nameljk:
één zjneroogen.DoordeThessaliërs in den
Phili
ps z It een zoon van Ar-qae%s.Hj 00rl0gtegen de Phocaeërsgewikkeld,deedhj
regeerde van 644 t0t 640 vôör Chr.
in 353 een invalin Thessalië,moester aan.
Phili
ppus JJ, den grondlegger der groot- vanlteljk in 2veldslagenhetonderspitdelven
heid van zjn Rjk. Hj was devadervan voor Onomarohns, maar bragt dezen in 352
Aleœander de Grpof: en een zoûn van Amyn- eene beslissende nederlaag toe. De Atheners
fJ# 11 en Euridiee. Hj aanschouwde het verhinderden hem echter dieperin Hellasdopr
levenslicht in 382 vôör Chr., en toen zjn te dringen door op raad van D- ôstltenes de

broeder Aleœander, bjgçstaan doorden The- bergpassenvan Thermogylaete bezetten,z00baanschen veldheer PelJ##J.
9,den troon be- dat hj zich metThraclemoestvergenoegen.
klommen had,werd hj door dezen in 369 Zjn goud en de onderlinge najverderHelals gjzelaar naar Theben gebragt,waarhj leensche Staten dempten echter iedere krachin het huis van Pammenes leefde en zich t
ige poging der Grieken om terhandhaving
oefende in Grieksche kunst en wetenschap. der bedrelgde vrjheid op te staan.In de

In 366 keerde hj naar Macedonië terng, aanzienljkste steden van Griekenland en bevoerdeersedertdetroonsbeklimmingvanzjn paaldeljk te Athene waren de redenaarsen
brceder Perdoeas het bewind over een klein de aanzienljkste bt
lrgersdoorPkilLppus 0mvorstendom , en aanvaardde na den dood Van gekocht.Toen Olynthuszich wedermetAthene
laatstgenoemdehetbewind (360)ten behoeve verbond,veroverdehj dezestadd00rverraad
vanzgn minderlarigenneefAmyntas111.Niet engafhaarprjsaan eenevolslageneverwoesgunstig was in die dagen destaatvan zaken. ting (348).Hj slootdaarop metAtheneden
De Illyriërs maakten zich gereed t0t een in- Vrede van Philtkrates (346), doch w%t de
val en de grenzen werden doorde Paeoniërs Atheensche gezanten door geld en beloften
verontrust,terwjlhem inhetbinnenland Pa.- 0DA te koopen, zoodat hj dien vrede eerst
dlzsil,
s, onoersteund door de Thraciërs, en bezwoer toen hj zich van de Thermopylae
Ar.qaeun, geholpen door de Atheners,van de had meester gemaakt.O0k sloothiJde Ph0heerschappjzochtenteberooven.Hj wistde caeërs daarvan uit,bezette in 346 hun land,
Thraciërs en de Athenersdoorgeschenkenaan verwjderdehenuitden Raad derAmphictyozjne zjde te brengen,en bragtaan deIlly- nen te Delphi en liet zich in hunne plaats
riërs eene nederlaag t0e, waardoor hj hen daarin opnemen,zoodat hj grooten invloed
noodzaakte, afstand te doen van al hunne verkreeg op het beleid der zaken in Griekenveroveringen.Nu bejverde hj zich,de aan- land.Door listen omkooperj knooptehjbezienljken deslandst0tzjne vrienden tema- trekkingen aan met alle Grieksche steden,
ken, doordien hj hen uitnoodigde naarzjn rokkende de Peloponnesiërs op tegen Sparta,
H0f, hen door eerambten en waardigheden

bevestiqde zjne heerschayjj in Euboea en

aan zjne dienstverbond en hen doorkennis Thessallë en zocht Thraele geheelen alaan
en beschavingveredelde.Uitdieaanzienljken zjn schepter teonderwerpen,zoodatAthene
kooshjzjneldfwachtenztjneoëcieren voor hem in 339 op nieuw den 00r10g verklaarde.
het op nieuw georganiseerde leger, dat uit
eene

Tevergeefsbelegerde Phill
ppnsPerinthusen

voortrefeljke ruiterj den vertaaarden Byzantlum , en 00k zjn veldtogt tegen de

phalanx en eenaantalligtgew apenden bestond. Seythen wasnietvoorspoedig.Reedsbegonzjn
Daardoorverwierfhj devolksgl
msten alzoo aanzien te verminderen,toen de verdeeldheid

de kroon, en hj toonde zich tevens een uitmuntend veldheer en staatsman.Zjn karakter w as een zamenstelvan de grootste tegenstrjdigheden: hj was grootmoedig en welwillend Jegens zjne vrienden,aangenaam in

der Hellenen en de loosheid zjnermedestandershem gelegenheidverschaftentoteennieuw

en roemrt'
lk wapenfeit.In den laatsten Heiligen O0rl0g (339)werd hj doordenRnxdder
Amphictyonen benoemd tot opperbevelhebber

den omgang, vervul; met eerbied voor de
Grieksche beschaving, dapper en volhardend

van hetexeeutie-leger,bestemd om Amghissa

in den strjd,maar tevensachterdochtigen
wantrouwend,wraakzuchtigen onmenscheljk
in zjn toorn,'
teugelloos en ruw bj zjne
gastmalen.Zjn doel,deveroveringvan Grie-

genoemde stad verwoestte, maar daarna 0ok

te tuchtigen, zoodat ht
j in Phocis vlel en

tegen Elatea optrok en zich van deze plaat?

meester maakte. Nu eerstgelukte het D6mo'dfAdledden Atheners de 00g0n te openenV00r
kenland en het verwerven der wereldheer- de bedoelingen van Pltili
ppw%, en onder de
schappj, zocht hj langs omwegen en door leiding Van Athene kwam het Helleensch
listte bereiken.Terwjlhj de Athenersdoor Verbond t0t stand,hetwelzich v01geest4rift

de verzekering zjner vriendschap misleidde,
bezette hj Amphipolis, vervolgens Potidaea
en Pydna en schonk laatBtgenoemde stad aan
deOlynthiërs,diehj daardoort0tzjnebond-

in de bres stelde voor de vrjheid.De slag
van Chaeronéa (2 Augustus338)wasechter
rampspoedig voordeGrieken,terwjlPlilLpp># na die zegepraal eene groûte gematigd-

gennoten maakte,- voortsnam hj depoud- heid aan den dag lerde.Alleen Jegens de
wasscherjen aan de Pangaeus in bezlt en Thebanen,zjne afvalllge bondgenooten,bestichtte hier de stad Philippi.TerwjlHellas toonde hj zich hardvochtig.op deA tionale
door burgeroorlogen geteisterdwerd,veroverde
Vergadering te Corinthe (337),waar alleen
hj deAtheensche eilanden ImbrosenLemnos. de afgezanten van Sparta ontbraken,erkende
In ThraciëverwoesttehjdestadMethoneen men de hegemonie v&n Pltilips s Qver Grie-
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kenland en kooB men hem t0t opperbevelheb- met Antlocltus was Pl
tilL
ppu de bondgenoot
ber in den oorlog tegen de Perzen.Om de van eerstgenoemden, en deze stonden hem

voorbereidBelen t0t den nisuwen strjd te be- t0e,zjn rjk ten kostevan zjnenaburen te
spoet
ligen,keerde hj naarMacedonië terug, vergrooten.Toen echter deRomeinen hem na

maar werd te Aegae doorPausanias,eenso1- hunne zegepraal op Ant
loau 04 eene ver-

daatderltjfwacht,dievruchteloosvoldoening
voor eene beleediging had gevraagd,qp het
huweljksfeest van zjne dochter Cleo'
patra
met Aleœanderb koning van Epirus,doorstoken.Hj overleed in den ouderdom van 74
** er 24 gereyeerd had (
Jaren, nadat hP
336).
Men vermocdde, dat Olymptas,zjneeerste,
maardoorhem vcrstootenegemalin,Pausanias
t0t den moord had aangemoedigd. Zj had
hem 2 kinderen geschonkenj,namelgk Aleœan#> , later d6 Grppfegenaamd,en Cleôpatra.
Zjne tweede gemalin droeg desgeljks den
naam van Cleôpatra en was eene dochter van
zjn veldheer Attalus.00k zj werd meteen

nederende wjze beleedigden, pelnsde hj op
wraak en op de herstelling zjnervroegere
magt, waartoe hj zjne inkomsten vermeerderde en zjn legerversterkte,maarhj stierf

Hj was bj het overljden zjnsvaders(233
vôôr Chr.
) pas 4 jaar oud, zoodat eetst
Ant1
'
gosl: Doson den troon beklom)dien hj
in 221 opvolgde. Zoolang Aratus hem a1s
raadsman ter zjde stond,regeerde hj met
wjsheid en overleg, maar nadat deze door
vergif uitden weg geruimd was,gedroeg hj
zich alseen dwingeland.I11de eerste5Jaren
van zjn bestuurnam hj deelaan den oorlog

Keizer uitgeroepen (244 na Chr.). Om de
volksgunst te verwerven,vierde hj in 248
metgrooteprachthetduizendjariggedachtenis-

bond tegen de Romeinen sloot,zonder hem
met alle krachtte ondersteunen.DeRomeinen

Wiirzburg qekozen.ln 1192 echter,naden

in 179 van verdrietover de door hem bevo-

lene teregtatelling van zjnzoonenerfgenaam
Demetrius,diedoorzjnonwettigenzoon Per-

sezl:ten onrejtevanverraadjegenszjnvader
Een Aa/leiadcA Keizr ,nameljk:
MarcsJuliusTl,ïlèzx1'jbjgenaamdArabs.
Hj
waseen Arabiervanjeboortejafkomstig
uit de Romeinsche kolonle Bostra in Arabia
Trachonitis,wistzich t0tpraefectusyraetorio
.

wasbeschuldlgd.

zuigeling het slagtoler van den haat .van te verhelen,gafa1sbevelhebberbljken van
OlympLas.
groote bekwaamheid,stietGordLanus 111 van
TAiI'
yAV:111,een zoon van Demetriws II. den troon en werd daarop doûrhet leger t0t
.

feest der stic.hting van Rome.In 249 echter

sneuvelde hj bj Verona in den strjd tegen
Decius, aan wien de Pannonische legioenen
deKeizerljkewaardigheidhaddenopgedragen.
Een DifdcF
zKoningtnameljk:
Pbili
ppus rt
ll Zt
caben,jongsten zoon van
derAchaeërstegendeAetoliërs,waardoorMa- keizer Frederik 1 .pcrle p.sw en van BeatrLœ
cedonië zich weder t0t eene zeemogendheid rJ@ Bourgondië.Hj was bestemd voor den
verhief.Hj gafechterblkkenvan onberaden- geesteljken stand,ontving eenegeleerde 0pheid, toen hj in 215metHannibaleen ver- voeding en zag zich in 1191 t0tbisschop van

dood van zjn tweeden broeder,zeide hj de

bragten in Aetolië zjne vjanden in opstand kerkeljkeloopbaan vaarwelen verkregg van
en wisten van hunne overmagtop zee ztllk zjn oudsten broeder, keizer Sendrtk 71
een goed gebruik te m aken,datdeinvalvan
Plnilippusin Italië telkens vertraagd werd en

eindelp
-k niet meer mogeljk was.Daarom

Tuscië en de nagelaten bezittingen van M a-

/MJ#J in Italië,- voorts na het overljden
van zjn derden broederKoenraad (1196)00k

sloot Phillppusin 205 vrede metdeRomeinen het hertogdom Zwaben, en trad in 1197 in
en trok in 203, verbonden metAntloehm de het huweljk met Irene,dedochtervan den
Groote, koning van Syrië, te velde tegen Griekschen keizer Isaök dzeel>.
s,diehem t0t
Egypte en tegen AttalusvanPergamum ,maar erfgenaam van zjn rjk benoemde,weshalve
werd in 202 doorde vereenigde vlootzjner Hendrik F2 toen deze hetvoornemen had0pvjanden bj Chiosverslagen.Toenhjvervol- gevat om zlch Ook van het Oost-Romeinsche
gen:den Thracischen Chersonesus veroverde, rjk meester te maken,hem t0tstadhouder
verklaarden de Romeinen, door Attalws en daarvan benoemde. Gedurende den togt naar
de Rhodiërste hulp geroepen,hem op nieuw Sicilië vernam hj teMonteiascone den dood
den oorlog (Q00).Na den afvalderAc,
haeërs des Keizersen keerdeaanstondsnaarDuitsch-

stond hj alleen tegenover de Romeinen en
hunne bondgenooten.Deze betoonden aanvankeljk geen grooten jver, maar bragten in
197 onder T.Q/izlcfïçfdI'lamininns den K0ning bj Cynocephalae in Thessalië eene geduchte nederlaag toe. Hj moest toen vrede
sluiten onder zeer harde voorwaarden,name1jk de Grieksche steden in Aziëen Europa
verlaten,zjnevlootuitleveren,zjnlegert0t

land terug.Nadat hj vruchteloozepogingen
had aangewend,om de stemmen derRjksvorsten op ztjn neefte vereenigen,dong hj
zelfnaar de Koninkljkewmqrdigheid en werd
den 6den Maart 1198 te Arnstadtgekozen en
den 8sten SeptemberdaaraanvolgendeteMainz

gekroond.De partj derW elfen echterwilde
de koninkljke waardigheid toekennen aan
Otto'
plp Brunswq
,k,endezeerlangdegrooten

500 man verm inderen,1000 talenten betalen steun van paus Innocentiu 111.De magtvan
en zich verbinden,om buiten Macedonië zon- (ltto klom , doordien onderscheidene Yorsten
der verlofvan den Romeinschen Senaat geen zieh aan zjne zjdeschaarden,en Plâlippu
oorlog te voeren.Daardoor wasde magt van werd in 1203 door het vereenigde leger der
Macedonië vernietigden de heerschapptjover Bohemers, Saksers en Thiiringers te Erfiirt
Griekenland in dehanden der Romeinenûver- ingesloten.Hj ontsnapteechtermetdenMarkgebragt.Gedurende den oorlng der Romeinen graafvan Meiszen,verloeg de Bohemersuit
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Thiiringen en wistdoorrjkegeschenken en terug tekeeren.Bj de tjding van zicArd':
beloften den landgraafHermann .
pJ4 Tkûrin-qen gevangenschap deedhjeeninvalinNormandië

en verkreeg bj denvreievan 1196hetlandschap Vexin.Na den dood van zjne eerste
gemalin,Iiabella 1)
lAlHenegowwen,washj in
den echtgetredenmetIngeborg,eeneDeensche
op nieuw te Aken kroonen,veroverde Keulen prinses, welke hj op verlangen van Agnen
en demeesteandereVorsten wederaan zjne
zjde te brengen.Nahetbehalen van ondergcheidene overwinningenliethjzich den6den
Januarj 1205 doorden bisschop van Keulen

in 1206, verzoende zich mt
lt den Paus,en de avdrtplverstiet.De banvloek van den Paus
knoopte - doch vrtlchteloos - onderhande- noodzaakte hem echter in 1201, haar welingen aan met Ottoran.
prffpt
-ï/k.Hj stond der t0t zich te nemen. Nadat Jan zonder
gereed om zjn legert0teennieuwenveldtogt Land in 1199 den Engelschen troon beklom-

btjeen te brengen,toen de pfalzgraaf Ottovan men had,ondersteundePlöill%p%sdeaanspra'
cïffdldlccA hem op den zlstenJunj 1208 te ken van den Jeugdigen hertog vanWreflgfl:,
Balnberg door sluipmoord deed sneven.Dit die echter in 1202 door Jan vermoord werd.
geschiedde,naar men vermoedt, omdat Ph'
i- Pltilippus riep den moordenaar a1s vazalvan

Ièzv.
q weigerde zjnereedsvroegerhem toe- Frankrjk t0tverantwoording,verklaardehem
gezegde dochter aan den Pfalzgraaf ten hu- bj niet-verschjnen vervallen van zjn leen
en veroverde t0taan 1204 geheelNormandiëj
weljk tegeven.
Koningen elAlFrankriik,nameljk:
Anjou,Maine,Touraine en Poitou. Toen in

Phili
ppusJ, een zoon van Hendrik 1.IIj 1214 keizer Otto IV en de Graafvan Vlaanwerd geboren in 1052)bj hetleven van ztjn deren,a1s bondgenooten vanJanzonderLand,
vadergekroond en beklom den troon in 1060 in Frankrjk vielen,werdenzjden27stenJu1j
onder de voogdi
lschap van den uitmuntenden blJBouvinesin een bloedigen slag doorPhlBondewnn DJ'A zlaanneren.Na den dood van Jèzld overwonnen. In 1216 zond hj zjn
dezen aanvaardde de ls-jarige Koning zelf zoon Lodewl
jk, aan wien de volkspartj in
het bewind, mengde zich in den strjd,dien Engeland de kroon had opgedragen,met een
Bowdewihten Robert,zonen vanBoudewnn F panzienljk leqcrnaarEngeland.Toen echter
vanYlaanderen,voerden om deheerschappj, koning Jan lnmiddels overleed, verklaarde
maar moestin 1071 bj Casselvoorlaatstge- het volk zich voor diens zoon Sendrik 1I1,
noemdehetonderspitdelven.Hjondersteunde en de Franschen moesten in Mei 1217 Enge-

den opstand van den Engelschen prinsRobert land ontruimen.HetgebiedderFranschekroon
tegen zjn vader,W illem de Fdroperccr,zoo- erlangde onderPhilippusnagenoeg dedubbele
dat laatstgenoemde in 1087 een rooftogtnaar uitgebreidheid. Hj gaf uitstekende wetten,

Frankrjk ondernam. Alleen Willems dood
reddeParjsvan een wissen val.Doorzinneljkheid en traagheid had Pltilippl
4.
ndetoegenegenheid van zjne onderdanen reeds lang
verbeurd,maarhj haalde zich dealgemeene
verachting op den hals.toen hj in 1092 zjn

verleende aan de gemeenten eene vrjeregeling harer aangelegenheden, bragt de regtsbedeeling in orde, schafte de waardigheid af
van groot-sénechalen bevorderde de verande-

ringvan hetH0fderPairsin een Koninkljk
hooggeregtshof.Hj overleed te Nantes den

echt met Bertha ran Vlaanderen ontbond en 14den Julj 1223, en werd opgevolgd door
met Bertrade, de door hem geschaakte ge- zjn zoon Lodewqk V1II.
malin van graafFllcp v@n a#.
zl
pbx,in het huT/zilïpyll: III,een zoon van Lodewl
jk 1X.
j werd geboren den 3den April1245 en beweljk trad. Hj werd dan o0k bj herhaling Hi
in den ban gedaan.Na den dood van B ctlta vond zich metzjn vaderte Tunis,toen hjin
door den dood van dezen erfgenaam
da
rva
nth
n,me
ma
hj
zag hzjooznichLo
da
ewn
kn(oVI
)ev
ae
ls
daerre
gemo
ntees
rt
- 1270
werd der kroon. Hj sloot daarop met den
zjn
kennen.
Dey een niet zeer eervollen vrede en keerde
PM lippus 11 zlxçldfld, een zoon van Lo- terug naarParjs.In 1271erfdehj hetgraaf#eYt
/k VI1 en van Aliee de Câlplyl.
çzl..Hj schap Toulouse en stond daarvan Venaissin
werd geboren den 25sten Augustus1165,be- afaan den Paus;00k leverde htiin 1279 het
klom in 1180 dentroon en hleldaanvankeljk graafschap Agenoisaan EduardT,koning van
met vastheid de teugels van het bewind.De Engeland.Om aandezonenzjnerzusterBlanca
oproerige vazallen w erden beteugeld, en de de erfopvolging in Castiliëtebezorgen,voerde

Israëlieten in 1182 uithetrjk verdreven.Hj hjsedert1276metditrjkeenrampspoedigen
verfraaide Parjsen deed de steden desrjks oorlog.Niet voorspoediger was in 1285zjn

door muren omringen.Hendrikff,koningvan veldtogt naar Catalonië,om wraak te nemen
Engeland, die misbruik wilde maken van de over den Siciliaanschen vegper en Aragon te
minderlarigheid vanPltili
ppnsenhetbezitver- veroveren,hetwelk de Pausten geschenkege-

Van een deelvan Frankrjk,dwong
ht
i t0teene overeenkomst.Daarna vergrootte
hjzjngebied methetgraafschapVermandois,
dathj in 1184aandenGraafvanVlaanderen
ontrukte.Nadat zj hun twisthadden bjgeNverven

legd,vereenigdenzichPltilLppusenR'
enk ik11
t0t een kruistogt, die echter eerst in 1190
onder Rokard Zdellzta Fzlrf t0t uitvoering
kwam. Oneenigheid met11
Rol
-r
drFr
91n
aa
enaz
ni
kr
ekt
jk
e
bewogen pltilippus, ill

geven had aan zjn zoon.Zjnevloot leed de
nederlaag en zjnlegermoestaftrekken naar
Perpignan, waar hj den 5den October 1285
van verdriet overleed.Hj waseergtgehuqd
met Isabella t)J1 Arragon endaarnametUVJvan zrczglf,welke op de valsche beBchuldi-

ging,datzj Lodeœnk,den zoonvanInàelo j
had gedoo;,op zjn bevelwerd omgebragt.
Philipn TF & t
gcb - , een zoon van den
voorgu nde.Hjwerdgebnren in 1:68en bq-
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klom den troon in 1285,nadathj in 1284in
het huweljk was getreden metde Jeugdige
knningin Johanna nan Ngtl
crr:,wesbalvehj
o0k den titelvoerdevanKoninrvanNavarre.
Zjn 00rl0g tegen Aragon eindlgde in 1291

1314. Onder zjnedwi
ngelandj wasde magt
der vazallen gefnuikt, de aanmatiging der

zen,riep hj in 1294 koning Eduard I van
Engeland op,om a1szjnvazalvoorhetParlesaent te versehjnen,en toen daaraan geen
gehnnrgegeven Nverd,verûverdehj hetland-

door de Rjksstanden deSalische weterkennen.Hj beteugelde de dwingelandj van den
adelJegenshunneOnderhoorigen,slootin1330

geesteljkheid vernietigd en het gezag der
Kroon bevestigd.
Pltilippus F de .sca#:,tweeden zoon van

met een verdrag. Gebruik makende van een den voorgaande.Hj werd geboren in 1293,
twistvan Normandische en Engelsche matro- beklom in 1316 den troon en deed terstond

een wapenstilstand,daarna vrede metVlaanschap Guienne en deed in 1297 een invalin deren en vervolgde in hetzuiden vanFrankhetmetEngeland verbondene Vlaanderen.De rjk dekettersen de Israëlieten.Hj overleed
strjd werdechterin 1299 bjgelegd dooreen den 3den Januarj 1322,vermoedeljk ten geverdrag, waarna de zoon van Edmard in het volge van vergif.Zjn huweljk metJohanna
kuwelpk trad meteenedochtervanPltilèpus. 'x zl.Bour.çondië was gezegend met4 dochters,
Nadat lutstgenoemde graaf Guy bad gevan- weshalve zjn broederKarelhem opvolgde.
gen genomen,vereenigde hj Vlaanderen met PMlippus rlzl Valois,een zoon van Karel
de Kroon van Frankril
'k. De hardvochtigheid van Fgloi:, den broeder van Plilippns I7.

van zjn stadhouder Cl
tâtillonjegensde V1a- Hj werd geboren in 1293.maakte a1s de
m ingenjbragt deze in 1302 t0t een algem ee- naaste bloedverwantnaden d00dvanKarelIV
nen opstand,en hetlegervan Phil%pusleed aanspraak op den troon,belastte zichmethet
den llden Julj 1302 bj Courtrai eene ont- regentschap t0taan debevallingderKûninginzettende nederlaag,zoodat hj bj den vrede weduwe en werd,toen deze eene dochterter
van 1305 alle Vlaamsche landen aan de over- wereld bragt,den 23sten Maart1328teRheims

zjde van de Lys moestteruggeven.In zjn gekroond.HjslooteeneoverkomstmetJokanna
geldgebrek zocht hj te voorzien door ver. van Nlrcrze,gafhaar Navarre terug en verbeurdverklaring en door afpersingen van ver- eenigde Champagne en Brie met de Kroon.
Bchillenden aard, door zich uitsluitend het Hj onderwierp voorts de Vlamingen, die
muntregt t0e te eigenen, door slechte munt hunnen Graafverlaagd hadden,doordeoverte doen slaap,doorhetberooven en verjagen winningbj Casselden 23sten Augustus1328.
der Israëlieten en door hetinvoeren vaneene Door een inval in Guienne in Julj 1337
geregelde belasting.Daar 0ok de Clerus daar- dee: hj een 00r10g metEngelandontbrandenj
mede bezwurd werd,vaardigde Bonifacl'
as die langer dan eene eeuw aanhield.Om den
VIIIreeds in 1296debuluit:pclericislakos'', overtogt der Engelschen te beletten, zond

waarin hj aande geesteljkheid op strafvan Plbitippns eene vloot met 40000 man naar
den ban verbood, belastingen op te brengen het Kanu l,maar zj werd doorEdm rd op
zonder verlofvan den Paus.Plilippwsvergold den z3sten Jun!j1340 op de hoogte van Sluis
dit doûr een gestreng verbod om iets op te vernield,waarnaeenwapenstilstandvan2Jaar
brengen ten voordeele van denHeiligenStoel.
Toen de Paus in 1302 in een zendbrief den
Koni
ng
ni
et alleen in geesteljke,maar00k
i
n we
reld
ljke
zaken onderworpen noemdeaan

t0t stand kwam.Toen Pldlzppusin 1345 een
aantal Engelschgezinde edelen uit Bretagne
deed in hechtenis nemen en onthoofden!trok

Eduard in 1346 op nieuw naarFrankrjk en

zj
d
n gezag,deedPhilkpusdezeaanmatiging leverde er Pltilippu.nden 26sten Augustus1346
00reeneRjksvergadenng bestrjden,entoen den slag bj Crécy,waarin deFranscheneene
Bonifad'
as antwoordde metdeberuchtebul: esli
ssende nederlaag leden.Plilkpwszocht
XUnam sandam'',deedPMlèpu dienverbran- b
nu in zjne geldeljke ongelegenheld te voordenjberiep zich op eene algemeene kerkver- zien door slechte m untstukken in om loop te
gadering en liet ten slotte den Pausin zjn brengen en zw are belastinqen opte leggen.
paleis teAnagniopligten en gevangen zetten. In 1349 wisthjdeDauphlné aan de Kroon
Reeds in 1303 echterherstelde BenedotusIX t0e tevoegen,en in 1350 kochthj van den
den vrede tusschen Frankrjk en Rûme.Na ongelukkigen koning Jaeob van Mallorca,die
den dood van dezen kerkvorst verhiefPM- zich aan zjn h0fbevond,destadMontpellier,

JY#.:in1305denaartsbisschopvanBordeaux, terwjl hj reeds vroeger het erfgoed zjner

Bertrand #'2.g0xdf, a1s Qlemens F op den moeder,Anjou en Maine,met zjne bezittinHeiligen Stoel, maar verplaatste dezen tege- gen vereenigdhad.Nahetoverljdenvanzjne
ljkertjd naar Avignon en noodzaakte den eerste gemalin,Johanna mczlBourgondéë,was
nieuwen Paus, de opheëng van de Orde hj in 1349 in het huweljl
t getreden met
der Tempelheeren te bevorderen, omdat de Blanea van Xlrrr..Hj overleed den 22sten
hebzuchtige Koning zic'
h wenschte meesterte Augustus 1350.
Koningen van :9J47
maken van hunne bezittingen.Den 12den Oc:,nameljk:
.PAï
IïO I.
: I de Sa oone, een zoon van keikb
d
e
r
1
3
0
7
we
r
d
e
n
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r
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n
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a
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e
l
e
d
e
n
ler Orde in hechtenis genomen en d00rfolte- zer M aœimiliaan I en van M aria rJl Bov ringen tot afgeperste bekentenissen gedwon- goa#/.Hj werdgeboren den22stenJulj14789

gen.Te Parjs vonden 113riddersden dood erfdereedsin 1482 nadendoodzjnermoeder
op 4en brandstapel,terwjlhunne goederen deBourgondischegewesten,welkegedurende
werden toegewezen aan de Kroon.Pltilippws zjne mlnder
laripheid doorzjn vaderwerden
overleed te FontainebleaudenzlstenNnvember bestuurd,trad ln 1496 in hethuweljk met
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Johanna,de dochter van Ferdlnand de rlfAp. den lodenAugustus1557 bj St.Quentin eene
llke en 1sab6lla, en werd in 1501 troonop- belangrjke overwinning op de Fran8chen,
volger in Spanle. Na den dood van Isabella doch wist haar niet voldoende te gebruiken,

(1504)aanvaardde hj hetwapen en den titel zoodathj zich vergenoegd:Pethetveroveren
van koning van Castilië,maargeraakte daar- van St.Quentin,Ham en Chatelet.DeFrandoor in twistmetzjn schoonvader,diezich schen maakten zich daarop meestervan Calais
metderegéring van ditrjk wildebelasten in en van andereEngelsche plaatsen,terwjlde
naam vanzjnekrankzinnigedochterJohanna. Spanjaarden den 164en Julj 1558 bj Graveln 1506vertrok Philippwsmetzjnegemalin lines al weder de zegepraal bevochten. De
over zee naar Castilië,maar werd doorstorm Vrede van Château-cambresis,waarbj Calais
genoodzaakt te W eymouth binnen te loopen, in handen der Franschen bleef,maakte een
waar Hendrlk VIII hem 3 maanden deed einde aan de vjandeljkheden (April 1559).
vertoeven. BP** zjne komst in Castiliëwerd Intusschen was M aria in 1558 kinderloos
hj als koning erkend,maar doorbegunsti- overleden en Pltilippu dong te vergeefs naar
ging der Nederlanders verloorhj weldra de de hand van hareopvolgsterE16zab6t1t,waarna
toegenegenheid zjner onderdanen. Hj over- hj in het huweljk trad met Eloabetlövan
leed te Burgos den 25sten September 1506. Frankrjk.MethetklimmenzjnerJarenklom
ànatismus,zoodathjalzjnekracht
Zjne zonen waren de keizers Karel F en 00k zjn f
besteedde aan de vernietiging van hetProtesFerdinand 1.
T/zilèpl.
qII,eed zoon van keizerKarelV tantismusen aan debeperking derburgerljke
en van Isabella '
pczlPortqgal. Hj werd ge- vrjheid in deNederlanden,waardoorhjdeze
boren te Val
ladolid den zlsten Mei1527,ont- grootendeels verl
oor (zie onderNederlanden).
ving van den geesteljke Siliceo en van zjn In 1568 deed;hj zjn zoon C-loninhechtenis
nezorgvuldigeopvoeding,
gouverneurZwni
-qa ee
maar onderscheidde zich reeds vroeg door
eene verregaande trotschheid en door eene
Nvantrou#iende eenzelvi
yheid. Schoon teeren
regelmatig en t
vens
le
jtk
go
ct
hta
le
ink
schse
nrls
jfva
ennsl
ti
o
eams
alle

bouw,washj
*
@ somber en
niet-spanlaarden terug d00: ZPn
onaangenaam voorkomen.op l6jarigen leeftjdtra; hj in hethuweljk metMarLa,eene
dochter van den Koning van Portugal,entoen
zjn vaderin 1543 naarDuitschland vertrok,
zag hl zich onderdeleidingvan den hertog
van Alva aan het hoofd der regéring gesteld
in Spanle.Nadathetplan van Karel F,om
hem op den Rjksdag te Auqsburgin 1550
t0tRoomsch koning telatenklezen,verjdeld
was, deed hj PhLli
ppws,wiensgemalin inmiddelsoverleden was,in1554inhethuweljk
treden met M aria, koningin van Engeland,
die,schoon elfJaar ouder dan hj,totdwee-

nemen, bescbuldigd van teugellooze uitspattingen en Van het beranzen van zaoordzuchtige aanslagen tegen zjn vader. Dezewees
iedere verzoening hardnekkig van de handen
berustte er in,dat de ongelukkige zich zelf
op den 24sten Julj in degevangenisnm het
leven bragt.Meer en meer verviel PMlippwn
t0t somberheid en zonderde zich afvan de
menschen, terwjl ;P
.* alle regéringszaken
schrifteljk behandelde. De verdrjvlng der
Morisken uit Spanje wikkelde hem in 1570
ill een oorlog met Turkje,'vaardeverdreVenen eene wjkpl
aats hadden gezocht. Afet
Venetië den Paus en andere ItaliMnsche
Staten verbonden,behaaldehjd00rzjnhalfbroeder d0n Jan rJl Oontenri
;k ter zeebj

Lepanto eenebeslisgende zegepraal(7Odober
1571), maar 00k ditmaal baatte de overwinning hem weinig.Toen voorts koning Seban-

ffccs van Portugal in den slV bj Alcazar

pens t0e met hem ingenomen was en hem (1578) sneuvelde en zjn oom ,cardinM lSeneen grooten invloed op haar bestuurtoekende. tîrïk,de laatste wettige Braganza,den 3lsten
HP** verliet haar echter in 1555.In datzelfde Januarj 1580overleed,deedPMli
pn,alszoon

Jaaratond zjn vaderhem teBrusseldeNederlanden afeninhetdaaropvolgendeo0kSpanle
metzjnekoloniën.PMl%
'
ppwsleefdeeenvoudig
en Nvaszeerwerkzaam murtevenslanyzaam
en besluiteloos, en uit lafheid arglistlg en
wreed.Zjne voornaamste raadslieden waren
Gomez,ZIIIJ en Perez.Bovenalonderscheidde
jjP
** zich door dweepzieken godsdienstjver,
en deze deed hem streven naarhetonbeperkte
koningscbap en naar de uitroejing derketterj. Hj geraakte dan o0k bj herhaling in
twist met den Paus over zjne koninkljke
regten,welke hj metkrachttegen degeesteljkheid verdedigde.Reedsbj den aanvang
van zjn bewindkwam hj in oorlogmetpaus
Pa%l%sJF,metwien hj evenwelnadeverovering Van Romedoor Alva (1557)op de
belofte van onzjdi
qheid vrede sloot. Daarpp
hervatte hj den strpdtegen Frankrjk en bewpog 00k zjne gemalin Mariabom Mn dat
land den 00r10g teverklaren.D00r zjnveldheer,hertog Pâilmertrlw Raroye,behuldehj

van Isabella (oudstedochtervan Eman%ël&
Groote),zjneaansprakengeldenopdentroon,
vielgewapenderhandinPortugalen herschiej
dit rjk in eene Spaansche provincie,terwjl
hj tevens de belofte schond, aan de Portugézen gedaan,dathjhunneregtenz0uhand-

haven.ToenElizabethvayEngelandvervnlgens
door dezendingvanLe%eentr (Leshter)deNyderlanders ondersteunde en in 1587 Mar%a
Dt%artdeed onthoofden,zocht Philiw wgzich
tewreken dooroproerteverwekkeninIerlandj

welk land hj van den Pausinleen had ontvangen, en door tegen Engeland de bekenie

armada (OnoverwinneljkeVl00t)uitterusten,
welkeQ0millioenducaten kostte,terwjldaar-

van slechts 50 schepen metomstreek: 10000
man terugkeerden.In 1595 vernielden dM renboven de Engelschen eene SpaansG e vloot
in de haven van Cadix, plcnderden deze
stad en maakten er Q0 millioen ducaten buit.

Daardoor leed de zeehandel van Spate een
gevoeligverlies.voortgwerdhetRjkgeteiBterd
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door e0n noodlot
tijen qqrlog met Frankrjk

(1585- 1598),dewjlPhklkppwstverbondenmet
de Guise.
s,tenbehoevevanzjnedochterClara
Fv#dél (eenedochtervan zjnederdegemalin
Eloabetlt) den Protestantschen Sendrik IV

Savoye trad 1i1li
(p
* in1714 i
.L
nhethuweljk met
Eloabetk Flrpdde(geborenin 16921overleden

in 1766),die,ondersteund doorAlbconijeene

volkomene heerschapgj overhem voerde.Om

aan hare kinderen,d1egeenuitzigthadden op
van den Franschen troon wilde weren;hierin denSpaanschentroon,vorstendommenin Italie
leed het Spaansche leger te lande aanzien- te bezorgen,had zj hem reeds in 1717 in

ljkr verliezen.DerampsgoedigeOorlogenvan een veroveringsoorlog tegen oosmnrjk gePlnléppws hadden 600 mlllioen ducaten ver- wikkeld, die wegens (
1e Quadrt
lple-alliantie
slonden en de kracht van hetSpaanschevolk

der Ellropésche Mogendheden niet aan zjne
uitgeput,zoodatonderzjne regéringhetzie- wenschen beantwoordde.00k het voornem en,
lentalvan 10 t0t 8 millioen daalde.ontegen- om door een huweljk van den infant Karel
zeggeljk heeft hj zich door handhaving en met Maria TAer:dil denalatenschap derDuituitbreiding derR.Katholieke leerendoorver- sche Habsburgers te verkrjgen, leed schipvolging der ketters verdiensteljk gemaakt breuk.Nadat hj een opstand der Mooren
in het00g zjnerKerk.Eindeljkwerdhjdoor gedempthad,gafhj zich overaan zjne naeene afzigteljke ziekteaangetàsten overleed tuurljke traagheid,deed den 16denJanuarj
op den 13denSeqtember1598jeellschulden- 1724 afstand van den troon ten behoeve van
last van 150 millloen ducaten achterlatend.
zjn zoon Lodetvl
jk en begafzichnaarSanIldePl
tili
ppus Jf'
f,een zgonvan denvoorgaande fonso.ToenechterLodewblckortdaarna overen Van diens vierde gemalin, aartyhertogin leed, aanvaardde hj oy niet
lw de kroon,
Zjne opvoeding werd verwaarloosd en waarna hj zich onderwlerp aan den invloed
zjnewilskrachtdoordeachterdochtigeonder- van zjne gemalin en van den Nederlander
drukking van zjn vader ontzenuwd.In 1598 Ripperda,en tegen den afstand van Parmaen
pn zoon Kavelin1731dePragaanvaardde hjhetbewind overeen uitgeput Piacenza aan zkoningrjk, maar liet de teugels in handen matieke Sandie erkende.In den Poolschen
van zpn minister,den hertog van Lermajdie St
lccessie-oorlogevenwel(1733)zondhjweder
zecp zjne beurttnevertrouwdeaan zjngun- 30000 man naar Italië, w aardoor de infant
steling,den graaf'tan Olfrc en later aan den Karelde kroon van NapelsenSiciliëverkreeg.
hertog ran Uzeda.Dûor de laatstovergeble- Phil
èpus overleed den 19den Julj 1746,en
vene Morisken te verdrjven,bevorderdehj werd Opgevolgd door zjnzoonFerdinandV1.
ftylrot
/pzdtfii, zie onder Bourd@rf
o-pzl van .
de ontvolking van Spanleen lietbjzjnster- A'
**
ven 0p den 3lsten Maart 1621degeldeljke #ond%e.
aangelegenheden desRjksineenegrenzelooze
Een.
5J4#rJJ/'ranS'
ddyea,nameljk:
verwarring achter.
Pkélippus de Groof-oetfi-t/e, een zoon van
PhélippusTF,eenzoonvandenvoorgaande, landgraaf Willem 11 en geboren den 13den

geboren den 8stenApril 1605.Hj beklom in November 1504.Hj werd in 1509 opvolger
16Q1 den troon, maar liet sedert 1623 het van zjn vader onder voogdjschap van zjne
tlla M eoklenbwrg, aanvaardde
beleid der zaken in handen van den hertog moeder Anna '
van Olïrcrez.Hoewelhj wetten uitvaardigde in 1518 zelf het bewind en trad in 1523 in
t0t bevordering van den landbouw en land- hethuweljk metCltristine,eenedochtervan
verhuizers naarSpanjezocht te lokken,ver- George deGebaardevan Saksen.MetdenKeurslondenbuitenlandscheoorlogen,voordegroot- vorst van Trierverbond hj zich tegen I'
ranz
heid van het Huis Habsburg gevoerd,en de rozlMolin-gen en noodzaakte dezen) zich met
uitroejing van het Protestantismus de geld- zjne vesting Landstuhl over te geven. Zelf
middelen des land,terwjlde Nederlanders trok htitevelde om een eindetemakenaan
den doodsteek toebragten aan den Spaanschen den Boerenkrjg.Voort'
s wa'
s hj eenjverig
handel.Daarbj moest hj tot 1659 strjden voorstanderder Hervorming encen derschrantegen Frankrjk en Engeland en oproerige derste Vorsten van zjn tjd.In 1526 bragt
bewegingen beteugelen in Catalonië en Anda- hj de Hervorming in zjn Rjk,sloottevens
p41 SaksenhetVerbondvan Torgau
lusië.Hj overleed den17denSeptember1665. metJohan '
Pltilipqus V ,hertog vandz
l/ov,kleinzoon en stichtte in 1527 de eerste evangelische univan konlng Lodewiik XIV en tweedenzoon versi
teitteMarburg.Ilj bragtdezamensprevan den dauphjn îodewqk,geborenden19den king te Marburr ln 1529 t0t stand,om de
December1683.Hjwerddool'koningKarel11 Dultsche en-Zwltsersche Hervormers te vervan Spanje t0t erfgenaam benoemd van alle eenigen,daarzjne vrtlzinnigegevoelenshem
Spunstt
herjken en beklom den lstenNovem- t0tlaatstgenoemdendedenoverhellen.Hjnam
ber 1700 den troon,waarop hj zich in den jverig deel aan de beraadslagingen op den
Spaanschen Successie-oorlog tegen Oostenri
jk Rjksdag te Spiers (1529) en te Augsburg
wist te handhaven. Overmoedig door zjn (1530),onderteekendehetSchmalltaldischVervoorspoed, dien hj vool'
alaan deschrander- bond,waarvan hj dezielwas,en herstelde
heid van zjn meesterPuërto Carrero te dan- in 1534 hertog UJrl'cl van Wûrtemberg op
ken :ad,nam hjeenebloedigewraak opdie den troon.In 1531 bragt hj td Cassel en
landen van zjn gebied, welke tegen hem te W ittenberg eene r'Formula Concordiae''tot
partj gekozen hadden,bepu ldelt
;k op Cata- stand, en hj heeft veel gedaan voor de belonië en Castilië,en regeerde voortsmetgren- vordering van hetProtestantismusinD uitschzelooze willekeur. Na den dood van zjne land. Nadat hj in 1542 de overwinning be/lger:,hertog van
eerste gemalin Lo%Q6 A rïe GArLè'
ll6 v@n haald had op Hendrik deJ'
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Brunswjk,onderwierp hig zich na den slag maninqhen te vinden enz.(1574 en laterbj
bj Miihlberg in hetvertrouwenopzjnschoon- herhallngl'',- rEen zeerschoone,troostryke
zoon,hertog Maurits eJs Saknen,in 1541 te
Halle aan keizer Karel F, die hem evenwel
in hechtenis nam en in de gevangenis zeer
hard behandelde, totdat uHawrit.
g dpor llet

ellChristelycke zendbrief, geschreven en gesonden aen die hup vrouwe van J.den S.,

dewelketeAntwerpengevangenlag(1579),'-

DEen korte bekentenisse ende belydenissevan

Verdrag van Passau (3 September1552)zjne den cenigen, almachtigen, levendigen Godt
kerkerdeuren wist te openen.Pl
tilippus zond enz.(1564)'',- rvanden dooponzesHeeren
,- pEen zendbrief
na zjn terugkeer hulptroepen aan deHuge- Jesu Cllristionz.(1589)''
noten in Frankrjk, en overleed den 3lsten uit reine broederlyke liefdeaandeVierSteden
Maart 1567, nadat hj zjne landen onder geschreven enz.'',- rEen kortdoch grondig
zjne 4 zonen verdeeld had.Metgoedvinden verhaal van den twistigen handelon het 0nvan zjnegemalin Cl
tristine(t 15April1549) schriftmaatig oordeel enz.''- pvan den echt
en mettoestemming van LwtherenM elanchton der Christenen (1568)'',- en pcatechismus,
bad hj zich den 4denMaart154000k in den d.i.korte tluttocht uytde H.Schriften mede
echtverbonden metM argaretlta van der Daal, uyt de fllndamentenofhantboexkenvan Menno
die hem 6 zonen (gravenran Diefz)en eeno Simonsen Dirk Philipz (1631)''.Hjoverleed
dochter schonk en den 6denJulj 1566 over- te Emden in 1570.- Zjn broederObbeTMleed.

lèzwasdesgeljksleeraarderDoopsgexinden,
doch kwam t0tandere gevoelens,en overleed
Een Landgraaf tlcl Hessen-Homburg.
.PJ
,
i?ï
wpl: August Frïd#rïc/z, een zoon van in 1568.Na zjn overljden verscheen hetgeFriedroltZ$I
d/
ln# Willtelm.Hj werd geboren schrift: DBekentenissen van Obbe Philipzenz.
den llden Maart 1778 te Homburg v0r der (1609).,1 .- Eenderdebroeder,LnnasT/
zïlYz,
Höhe, trad in 1794 als kapitein in H01- wasleeraarderDoopsgezindenbjdegemeente
landsche dienst,werd door de Franschen ge- dePh
rOi
uld
is
etXl
amingenteHaarlen.
unen (De)vormdeneenSemietisch
vangengenomen,herkreeg in 1795zjnevrjheid,nam alsvrj'willigerlnhetoostenrjksche volk aan de Oostkust der Middellandsche Zee
leger deel aan den veldtogt in Bejeren en en bewoonden hetsmallekustgewestvanSyrië
aan de Bovenrjn) streed als kolonelin 1809 (Philistaea)van Gaza ten zuiden t0taan den
bjLandshut,Regensbt
lrg,AspernenWagram , Carmel ten noorden, hetwelk grensde M n
wasin den Rtlssischen veldtogtin 1812yene- de Israëlietische stammen Dan, Simeon en
raal-majoor en bj Dresden, Kulm, Lelpzig Juda.Zj waren uitdenoordoosteljke landen
enH ochheim luitenant-veldm aarschalk.In1814 vanEgyptederwaartsgetrokkenen zjn welbragt hj het6dearmeekorpsderVerbondene ligt de vandaar in de l6de eeuw vöôr Chr.
Afogendheden naarLyo14,en van 1815--1820 verdrevene Hyksos,en hadden zich vereenigd
washj bevelhebbereenerdivisietesveenen. t0teen bond van 5 doorevenzoovele Vprsten
Aan het hoofd van een Oostenrjksch armee- (Seranim)geregeerdegemeenten,metdehoofdkorps vertrok hj in 1821naarNapels,waar steden Gaza,Asdod,Askalon,Gath enEkron.
hj aIs gouverneurgevestigd bleef,totdathj Hunne volkrjke steden waren door muren
zich in 1825 benoemd zag t0t kommandant omri
ngd en metgroote temyels versierd.In
te Gratz.In diebetrekking ging hj in 1827 de llde eeuw ,toen de Israëlletendoorinwennaar Lemberg en in 1829 weder naar Gratz.
In 1832 werd hj veldtuigmeester-generaalen
verkreeg door den dood van zjn broeder
Lndwi.q W ïîF
l,lvlFkiedrick hetlandgraafschap

dige verdeeldheid verzwakt waren,begonnen

Hessen-llomburg, a'
lwaar hj in Julj het bewind aanvaardde.Niettemin bleefhj in Oostenrjksche dienst en was gedurende 5 Jaar
gouverneur van de bondsvesting Mainz.Hj
overleed den 15den Dccember 1846. Hj was

ten tjde van hethoogepriesterschap van ElL
maakten zj zich meester van de Ark des

sedert 1838 morganatisch gehuw d m et de

de Philistjnen hunne heerschappj naar het
binnenland uit te strekken.De stammenJuda
en Dan werden door hen onderw orpen, en

Verbonds. 8aul fnuikte w e1 is w aar hunne
m agt en verloste Israël Van hunne heer-

schappj, maar moesttoch gedurende hetgeleele tjdperk zjner regéring met hen strjd

vrjvrouwe Weduwe van Sekimmel
pfenni
g,die voeren en sneuvelde in een veldslag tegenhen
door denKoning van Prùissen t0tgravin von bj Gi
lboa (1133).Datid,dieeersteenewjkNcv-llr.g werd verheven en den zlsten Fe- plaatsbtihen gevonden hadenzelfsinhunne
1
845
s
t
i
e
r
f
.
di
ens
t
getreden was,moestna hetverwerven
bruarj
Philipz (Dirk),een tjd-en ambtgenoot derTsraëlietische koningskroon Fedurig tegen
van Menno thzzlpp.
s en geboren in 1504, be- hen strjden,maarbragthun elndeljk zulke
hoorde met dezen t0tdestichters vandekerk- zwaro verliezen toe?datzjnaeeneTo-jarige
gemeenschap derDoopsgezinden in Nederland worsteling alle uitzlgt op verovering van Isen maakte zich door talrjke geschriften be- raëlietisch grondgebied lieten varen.Tentjde
bekend als een bekwaam godgeleerde. Men van Joram trokken zj op,verbonden metde
heeft van hem : gEen schoone vermaninghe Arabieren,tejen Jerusalem.Laterwerd het
ende eerste onderwysinghe van den waer- land derPhillstjnen bj Syriëgevoegd,doch
achtige kennissen Godts (1558)'' - pEen hun naam bleef t0t nu t0e bewaard in dien
lieiicke vermaninghe uut des Heeren woort van PalaestLna. De geschiedeni: doet 0ns de
enz.'', - pEnchiridion of hantboecxken van Phil
istjnen kennen alseenontwikkeldenoorde Christelycke leere ende religion enz.'',- logzachtig volk; zj hielden zich bezig met
Item om alle puncten, spreuken ende ver- den landbauw yen in de dagenvan 8a%llever-
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den zj Mn deIsraëlieten jzeren landbouw- derJoodsch-Helleenschewjsbegeerte,geboren
gereedschappen enwayenB.Hunneeeredienst omstreekshetJMr20vöörChr.,trnkin42na
kwam overeen met ;1e 4er Phoenidërs,en Chr.meteen gezantschapvAnAlexandrjnsche
:0k hunne tM 1 i: met de Phoenicische en
Ilebreeu&vsche vernaaagsehapt.

Israëlieten naar keizer Cal%
'
9
a,om hulp te
. nl
Vragen tegen de vervolgingen,waarun zj
Phillips.Onderdezennaam vermeldenwj: waren blootgesteld1nmdatzj weigerden het
Jou TMII@#,een verdiensteljkbeoefenur beeld van den Imperator in de synagoge te
4er geologie en geboren den Qssten Deeember plaatsen.Toen hetgezantschap doordenKeizer

1800.Hj wa:eerBtprofessorindegeologieaan smadeljk wasteruggezonden,steldePMloeen

King's College te Londen,daarna aanTrinity verdedigingsschrilt op, hetwelk na den d00;
College te Dublinjhet laatst aan de univer- van CalQul
ainden Senaatwerdvoorgelezen.
siteit te Oxford,en overleed den zlsten April Zjne wjsbegeerte rust op eene allegorische
ve
r
k
l
a
r
i
n
g
van het Oude Testament, brengt
1874.- Van zjneqeschriften vermeldenwj:

Geology ofYorkshlre (1836)''
,- pTreatise
on geology (1838,Qdedruk 1840,2 d1n)'',neralngy (1840)''
j - ppalaeozoic fossils
pMi
of Cornwall (1841)''
, - Riversj mountains

sommige denkbeelden der Stokjnen en der
volgelingen van Plato t0t duideljkheid en
wjst op het zien van G0d a1yhetdoeldes

and seacoasts of Yorkshire (1854, 2de druk

levens, hetwelk men d00r ascetische bespiegeling moetzoeken te bereiken.Tusschenden

1855)''1 - rMexico illustrated (1848)''
)-

zuivergeesteljken G0d en dezigtbarewereld

GuidytoTreatisenngeology(1854,2dedruk,

bestaan middenwezens, die evenzeer metde

1862)',- en pluifeon earth,itsorigin and ideeën van Platoalsmetdeengelen derJoden
succession (1860)''.Hj besteeddevoortszjne overeenkomen.Zj zjnvereenigdenzumgevat
krachten 00k aan andere takken der natuur- in den logos, sedert de 2de eeuw door de

ku
nde en vervaardiqde o.a.een maximum- Christeljkegodgeleerden metdenpersoonvan
thermometer,eene zlchzelve ontladende elec- Jezus vereenzelvigd.De leer van Plilo werd
triseermachine,een regen-en een windmeter, in het algemeen de grondslag van de godgenam met Sà Lne deelaan magnetische onder- leerdheid derAlexandrjnscheschool.Van de
zoekingen en hield zich jverig bezig methet gezamenljkewerkenvanPltélo,inhetGrieksch
even
,thee
nasporen van den natuurljken toestand der ges
M acnhr
gey
(me
deft men eene uitgave van
hemellige,
hamen.A1ssecretarisvan hetBritsch
Latjnsche vertaling, 1742)

Genootschap gafhj 27 deelen rReportB''en 0nZ.jalsmede eene Tauehnitz-editie (1851Trangadions''dezer Vereeniging in hetlicht. 1854,8dln).
Gec.
q TMIIYd,een Duitsch regtsgeleerde. Philoctetes, een vermu rd boogschutter
Hj werd geboren te Königsberg ln Pruissen uit den tjd van den Trolaanschen Oorlog,
den 6denJanuarj 1804,studeerdeteBerljn bragtde krjgsknechten uit Methone,Thauen te Göttingen, zag zich in 1827 benoemd makia,Meliboea en olizon op 1 schepen naar
t0t buitengewoon hoogleeraar te Berljn en Troje,maar werd op heteilandLemnosdoor
veztrok,nadat hj totde R.KatholiekeKerk eene vergiftige slang gebeten en aldM r achwas overgegaan, als gewoon hoogleeraarin tergelaten.De dichters noemenhem eenvriend
de regten en als lid der Académie van W e- en wapendrager van Hlraclh (Hérculés),en

tenschaypen naarMi
inehen.Hjschreef:rversuch elner Darstellung der Geschichte des
anyelsëchsischenRecht:(1825)'',- rEnglische

nadat hj op den berg Oeta den brandstapel
had aangestoken,waarop deze held zich aan
de vlammen prjsgaf,ontving hj diens ver-

der Normannen (1827- 1828, 2 dlnl''! -

sendepjlen.Daarnu volgenseenegodspraak

Relchs-und Rechtsgeschichte seitderAnkunft

maarden boog en de vergiftigde, nooitm is-

rGrindsâtze des gemeinen deutschen Prlvat- Trole zonder de pjlen van Hêraclh nietverrechts mit Einschlusz desLehnrechts (1830, overd k0n wordenj bragten Odysseun en
2 d1n; 1846)4''- rDeutscheGeschichtemit Neoptôlem%n den befaamden boogschutter van
bespnderer Ril
'eksichtaufReligion,Rechtund LemnosnaarhetGriekschcleger,dedenzjne
Staatsverfassung (1832- 1834, 2 d1n)'',enz., wonde door M aehaon genezen enzorgden,dat
en stichtte met Gölves in 1838 de pHisto- Paris gedood en alzoo de valder stad voorrisch-politische Blëtter fiir das katholische bereid werd. Volgens eene latere sage begaf
Deutschland'' waarin hj optreedt als een hjzich vervolgensnaarItalië,waarhjPetelia
Btrjder voor de Ultramontaansche gevoelens. en Crimissa stichtte.Zjn graf en een aan
Na den val V&n het mi
heiligdom bevinden zich teMarnistérie Abel(1847) hem geFjd
- cI::,LkrlpidesenAesel6
ylqshebben
werd hj Van zjn leerstoelberoofd,vaaar in cella.k%0'A0
1849 a1s hoogleeraar in het kerkeljk regt aan de geschiedenis van Philodetes stofvoor
naar Innsbrûck en in 1851 a1shoogleeraaz'ln treursyelen ontleend.
de regtsgesehiedenis naar W eenen beroepen,
Phllodém us,een wjsgeervan desehool
waar hj den 6den September1872 overleed. der Epicuristen, geboortig uit Gadara in

Van zjne werken vermelden wj nog:pKir- Syrië,een leerling van Zeno,een tjdgenoot
chenrecht (1845- 1872,7dln)'',- rDeutsche van Clcero en een vriend van L.Tïdo,isniet

Reiehp-und Rechtsgeschichte (184544dedruk , alleen de vervaardiger van 34 puntdichten,

1859)H,- pvermischteSchriften(1855- 1860)'', m aar ook van eenige grootere w erken, die
en rLehrbuch desKirchenrechts(Qdedruk, eerst in onze eeuw zjn teruggevonden.Van
dezezjno.a.uitgegeven:pDerhetoricatl84ol'',
1871)''.
.
Philo, bjgenaamd Judae- , een geleerd - sDemusica(1804)''j- pDevitiis(1830)''Israëlieten de voornaamstevertegenwoprdiger

De ira (1864)',- en rDe pietate (1866)''.
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Philodendron ScAoff. is de naam van een wetenschappeljk onderzoek Van hunne
een plantengeslachtuitdefamiliederAroïdeën. eigene taal.Dichters en yrozaschrjver:bmgHetomvatmeerendeelsklimplanten metveelal ten den jvervoorhetGrl
ekaeh overophunne
moedertaal, welke groote behoefte had aan
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groepen in de keerkringslanden van Amerika eene zorgvuldige verpleging. Reeds L.2e!1:

en wordenbj0nsalssierplantenaangekweekt, Praeeoninns(geborenomstreeks134vôôrChr.),
bjv.P.yegf-v- Kth'.uitVeracruzmeteen metdenbjnaam k
%tilo(8tyl-ofGrifelvoerder),
dikken,knoopigen,wortelschietenden stengel, verklaarde de oudste gedenkstukken der Laglanzige, donkergroene, in den aanvang on- tjnsche letterkunde en gafdurin onderwjs.
verdeeld hartvormige? later 6- 9 Ned.duim Mannen a1s Caesar, Clcero en Vawo waren
lange en breede, vlnspletige bladeren met werkzaam op ditgebied.Voortswjdden zj,
langrondegaten.Devruchten dezerplantzjn met het 00g op hunnestnatkundigeloopbaan,
vooral hunne krachten M n de welsprekendPhilologie noemt men eene wetenschap. heid; itatners de eischen van het pradische
peljke werkzaamheid, waardoor men zich leven moesten in de eerste plu ts bevredigd
bejvert,de letterkunde van een beschaafd worden. Doch slechts één dierM lkundigen,
eetbM r.

volk te onderzoeken,m aar vooral de naspo- dffç/l:geheeten,droeg den bjnaam van phiring van hetleven der Grieken en Romeinen lölogus.Hj werd voorts gegeven u n R0in de door hen nagelatene geschriften en meinsche schrjvers, die van elk gebied van
kunstgewrochten.De philoloyiewasreedsbe- wetenschap het merkwaardigste kozen, om

kend in dq dagen der Grleksche oudheid. datallesvoorpractische oogmerken bjeente
W anneer So'crlfd,
: zich een philoloog noemt, voegen. Met hen neemt eene reeks van encp

wilhj echterdaardoorte kennen geven,dat
hj een vriend is van belangrjke mondgesprekken, zooals die in de pDialogen''van
Plato zjn medegedeeld;van eenewetenschap
is hier n0g geene sprake.Intusschen ontdekken wj harekiemen,watcritiek en uitleg-

clopœdieën eenaanvang,welketebelangrjker
waren naarmate de schrjverszich meerbejverden om hetbeste,watde klaggieke0udheid opleverde, voor verlies te bewaren en
naar de Christeljke middeneeuwen over te
brengen.ReedsM Porciusocfohad in zjne

kunde aangaat, reeds vöör Arint6teles in het XPraecepta ad fliuta''in een kort bestek het
verzamelen en rangschikken dergedichten van merkwaardigste medegedeeld omtrent landH omerns en in het uitgeven van de w erken bouw ,gezondheidsleer,welsprekendheid,oor-

der3 grootetreurspeldichtrrs,en,metbetrek- logsbeleid en regtsbedeeling. M Terentiwn

king t0t taal çn stjl, ln de werken der Fcrro vervaardigdeop83-Jarlgenleeftjdzjne
w s in de eerste
Sophisten.Aristo'
fele.
:bragtde wjsbegeertein Novem disciplinae''.Van Cel.
verband met eene veelomvattende kennis. eeuw na Chr.hebben wj onzekere berigten.
Wegqns zjne groote geleerdheid verkreeg Seneea behandelde de hoofdtakken der wetenEratJdfFzeped van Cyrepe (tot194) heteerst schap, en het is bekend,dat00k ApwWws
den bjnaam van pl
tilp'lpgfzd.Dit streven op over sommige geschreven heeft.De kerkvader
het gebied der letterkunde werd voorts be- Auywstinnsheeftin hetJaar387 een M nvang
vorderd door de Staten, welke op de ooste- gemaaktmet de pLibridisdplinarum'',maar
ljkekustderMiddellandsche ZeeuithetRjk slechts enkele voltooid. Sedert de 5de eeuw
van Aleœander ontstonden,d00r de Ptolemae- werd een zeventalartes(kunsten)vaskesteld
l,
v.
sezz te Alexandrië en door de A ttaliden te in hetw erk :rD e nuptiis Mercuriicum philoPergam um , die door hetstichten van biblio- logia''van M artianns CJ> I!g.In de 6deeeuw
theken en muséa aanzienljke bouwstoFen volgden Boëtins en Ca.n.niodorw.g, in de 7de

der geleerdheid bjeenbragten. De door hen Isidorqs,bisschop van Sevilla (t 640),in de
derwaartsgeroepen mannen droegen dennaam 8steBeda (# 735)metgrammatica,rhetorica,
van grammatici. H unne geleerdheid echter sterrekunde en rekenkunde, terwjl in den
omvatte, behalve de eigenljke spraakkunst, tjd der Carolingen de geleerde Al-ïnns deze
w elke zieh m etde beoordeeling,deuitlegging reeks besloot.Daarmede zjn wj reedsdiep
en de aesthetische beschouwing van oude doorgedrongen in deChristeljke wereldjdie
schrjvers,vooralvan Somerns,vergenoegde, de schaarsche overleveringen der Latjnsche
het groote gebied der geschied-,oudheid-en

philologie aanwendde t0t de opleiding van

aardrjkskunde.Van hunne werkzaamheid is geesteljken.Reedsin de 6deeeuw ontmoeten
ons weinig bekend.Meer weten wj van de wj de verdeeling derrseptem artes''in een
oordeelkundige behandeling en herstelling der trivium (grammatica,rhetorica endialectica)
dichtwerken,zoodat de naam van Aristarch'
ws en ineenquadrivium (rekenkunde,meetkunde,
zelfs eene algemeene vermaardheid heeftver- Sterrekunde en muziek). Daarin vinden wj
kregen, - van de grammatisch-historische den grondslag voor deverdeeling derscholen,
vçrklaring derdichtwerken (Zenodotws,a4r1- terwjl de inhoud dier groepen dienBtbaar
ps in de kloosfo'
phanes,Arlftr.
vf/zezle.
q en Crates),- van taal- werd gemaaktaan het onderwe
kundige nasporingen (Dionysiu Tlgcz,Apol- ters. Door de algemeene verspreiding van de
Iosil:DiscolusenHerodianns),- envandoor Latjnsehe taal werd de invoering van het
sommigen geleverde woordenboeken. Niette- Chri
stendom bevorderd,en sedertdy5deeeuw
min bleef het woord pphilologie''n0g steeds werden nagenoeg uitsluitend Chnstenen in
kennis gebragt met de meesterstukken der
pnbepaald in zjnebeteekenis.
De Romeinen voegden bj de kennis der klassieke oudheid. Alzoo werd de klaBBieke
Grieksche taal en letterkunde 0ok dadeljk philologie dienstbaar gemaakt aan eene be-
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gchu fde vorming en verkreeg een internationalen invlped in dienstder Kerk.
In weerwilvan hetgeschriftvanM artianus
capel/ ging zelfs de naam van philologie in
de middeneeuwen verloren. Geleerde mannen
voerden dien van dcAolcdfïciofzelfsvansel
to-

1374) en loeeaedo (1313- 1375), die zich
evenwel uitsluitend bj de Latjnscheletterkunde bepaalden en genotvonden in hetverzamelen en afschrjven van handschriften.Zj
wilden de schriften der oude letterkunde t0t
een grondslag leggen voor de nieuwe bescha-

Icq
vfï/dq
sï-i.InhetByzantjnBcherjkwerdwel ving,en reeds Giovannida Aledul (f 1420)
is waar onder de Comnennnnen en Palaeologen maakte daarvan gebruik voorhetonderwjs.
de beoefening der Grieksche letterkunde be- De nieuwe leer der levenswjsheid,uit de
vorderd,alseenenoodzakeljkevoorbereiding geschriften der Ouden geput en alzoo onafvoor het onderwjzersambt,maar de groote hankeljk van het Christendom en de Kerk,
ver
inge
n
boeza
kemel
n (Ph
ot
iu ,
Van uittreksels en Nvoorden- ontving den n> m vanhumanismusenhareverHesyoliu8,Suidas,Zonaraslt tegenwoordigers werden ltnmanisten genoemd.
detaalkundigewerken(GregoriusrJlCorinthe, Daardoor echterwerd de philologien0ggeensA pdc/zoyxlx: en Tâomas *J#i:/dr), alsmede zins eene metJuistheid afgebakende wetende wjdloopigecommentaren,kunnennietbe- schap maar evenals Vrooger eene zamenvat-

schouwd Nvorden al@ een vooruitgang op het ting van alle wetenschappen.zoodatmen aan
gebied der wetenschap,en een werk,datzich den naam van philoloog enkelde beteekenis
doo1*sierljkhcid van vorm en oorspronkeljk- verbond van vriend der wetenschap.N0g geheid van denkbeelden onderscheidde# werd bruikeljker werd bj hunne scholastieke
nietgeschreven.De Arabieren hebben op het tegenstanders de naam van poëten,omdatde
gebied van wjsbegeerte,geneeskunde!aard- vertegenwoordigers der nieuwe rigting vooral
rjks-, sterre- en natuurkunde gebrulk ge- behagen schepten in het vervaardigen van
maakt van de geschriften der Grieken en Latjnscheverzen.Alleen wegenszjneLatjnhiervan vertalingen geleverd. In hetwesten, sche poëzjontvingPetrarcade dichterkroon.
waar het Christendom algemeen was aange- Men legde er zich op t0e,de Ouden te evenomen,ontbrak hetnietaan krachten om de naren in lletsprekenen schrjvenvan Latjn;
studie der klassieke letteren te bevorderen zelfs de diplomaten,welke in dien tjd n0g

(de Benedictjnen en vooral de congregatie nietschreven,maarslechtsspraken(oratores),
van Clugny),maarmenig geschriftwerd ver- de staatssecretarissen van Vorsten en Reptlkeerd uitgelegd, omdat het den uitleggers blieken en deApostolische schrjversvan den
aan voldoendegeschiedkundigekennisontbrak.
W at men van de geschriften der Romeinsche
Oudheid bezat, werd gebruikt om zich te
oefenen in het Latjn in gebonden en onget'*l.Vruchteloos zoektmen nM reene
bonden BP

Heiligen Stoel spanden daartoe al hunne
krachten in.
Allengs echter werd de aandacht gevestigd
op de Grieksche letterkunde. Deze was 0nbekend aan Petrarea en nagenoeg onbekend

degeljke oordeelvelling op hetgebied dercritiek, der uitlegkunde en der letterkundige
geschiedenis. Op de scholen voegde men bj
eenige klassieke geschriften die van Uhristeljke dichtersen kerkvaders.De spraakkunst
ontving op den grondslag der scholastieke
wjsbegeerte een nieuwen vorm. Terwjl in
Italië,wegens de talrjke pleitzaken,de welsprekendheid met jver beoefend werd, be-

aan Wocccccfp,
. maar bj het kleine aantal
Grieken uit Beneden-ltalië voegden zich w eldra andere uit Griekenland zelf,terwjlbelangstellende Italianen (Gnavino en Y lelfo)
zich ter verrjking hunnerkennisnaarGriekenland begaven en Grieksche handscbxiften
medebragten. Men brengtgewoonljk de ver-

Tan FïIl:#ïe$I (Doctrinale) en Eberltard 1l
Jl
Bltltune(Graecista),wiergesc,
hriftent0tin de
16deeeuw in geheelwesteljk Europawerden
in eere gehouden.Degeljkekennis van het

van handschriften ot'door hetgeven van 0n-

zielde in hetnoorden en westen van Europa
de geest der scholastiek de meestgevierde
taalkundigen,zooalsPetru A'
t'lig.
&,Aleœander

nietlwde beoefening derGrieksche letterkunde
in verband m et de verovering van Constanti-

nopel (1453), toen onderscheidene Grieksche
geleerden zich genoodzaakt zagen, die stad
te verlaten en in Italië doorhetafschrjven

derwjs in hun onderhoud tevoorzien.Intusschen hadden reeds vroeger Grieksche ge-

leerden onderwjs gegeven in Italië,zooals

Grieksch was eenegroote zeldzaamheid.
Cl
trysoloras,Gemlsto.
gPlethon en Gaza.
.vooral
De philologie ontving eerst eene weten- 00k had hetConcilievanFerrara(1438)gees-

schappeljke gedaante,toen nietalleen gees- teljkenderwaartsqebragt,diedebelangstelling
teljken,maar 00k leeken zich bj de studie deden ontwaken ln de Oud-Grieksche wjsder Oudheid bepaalden - eerstten behoeve begeerte en met geestdrifl jvçrden voorde
van de geneeBkunde en regtsgeleerdheid,later denkbeelden van PlatoenAridJfeld.
r.Florence
00k ten behoeve van de wjsbegeerte.Aan vormde Onder hetbeheer der M edécihetmidhet land,hetwelk bj voortdurende overleve- delpuntder humanistischebeweging,- vooxts
ring de taalenzedenderLatjnscheOudheid openbaarde zich deze te Napels aan het Hof
bewaard had, aan Italië, viel het voorregt van koni
ng Avonsus, te Milaan onder de
ten deel van een nieuw leven te schenken leiding der geslachten Toeontl en Rforza.
aan de klassieke studiën;het werd er in de
14de eeuw kraehtig gewekt, nietalleen aan

M antua met de Gonza-qabs. Ferrara met de
Este's en zelfb de HeiligeStoelonderNicolann

de universiteiten, maar 00k bj de hoogere V (1447- 1455) en vooralonderLeoX werkstanden in het algemeen.Daartoe strekteaan- ten krachtig mede, terwjl de Republieken
vankeljk het streven van Pdrarea (1304- Venetië en Genua zich dM ru n niet zooveel
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lieten gelegen liggen.Merkwaardig ishet,dat daagsche verschiltusschen yhil
ologen aan de
dezeHumanisten der15deeeuw a1sonderwj- eenezjdeen theologen,Jurlsten,geneeakunzersvan deeeneplaatsnaardeanderetrokken, digen,phil
osoqhen en geschiedkundigen aan
zonder in het bezit te komen eener vaste de anderein d1eOgen bj degeleerdgteman-

aanstelling, - dat zj in weerwilvan sommige min-loFeljke eigenschappen met ongeveinsdehoogachting door hunne tjdgenooten
werden belegend,endatzj,hoewelzelfsmet
kerkeljke bedieningen bekleed, eene verreFaande onverschilligheid aan den dag legden

nen nietgeldend was,terwjlzj gezamenljk

in verzetkwamen tegen de oude scholastieke
Latiniteit.De philologie werd dus besehouwd

a1s iets dergeltjks a1s de polyhigtorie,die om

den willeder klassieke letterkundealleweten-

schappen omvattej dewjl men ze t0t eene
Jegens hetChristendom.Na de uitvinding der grondige verbetering en verklaring deroude
boekdrukkunstjdie zich in Italië sedert 1474 schrjversvolstrektnoodighad.Tevensbezigde
zeer snel verspreidde, werden de klassieke men datwoord uitsluitend van de taalkennis,
geschriften meeralgemeen verkrjgbaar,doch weshalve men haretoepassing opdegeschriften
deGriekscheaanvankeljkslechtsinLatjnsche des Bjbels met den naam van pphilologia
vertalingen. Ja, toen de geleerde boekdruk- sacra'
'bestempelde.Dejolyhistorischerigting
kers,de M anutiussen,t0t1597teVenetië,en openbaardezich voorallnFrankrjk,waartot
de Gi%nta's,sedert 1480 te Venetië,en later aan den tjd van Lodewi;kXIV uitstekende
te Florence en te Lyon gevestigd,hetoctavo- mannen zich toelegden op de philologie.T0t
formaaten keurigelettersvoorhunneuityaven hen behoorden in de eerste pluts regtsgebezigdenj drongen deze 00k door t0t ln de leerdenjwelkedoorhetaanwendenvanphiloloscholen.Bj denieuweuitgavederklassieke gische exegese endoorde vermeerderdekennis

schrjversdeed zich thansdenoodzakeljkheid der Latjnsche oudheid het Romeinscheregt
gevoelen van eene behoorljke tekstcritiek, uitde bronnen zoehten teputtenentevensniet
van hetverzamelen,vergeljken en beoordee- weinig bjdroeqen t0thetverklaren vanver1en van handschriften en van hetvolgeneener schillende schrpvers.Van hen noemen wj:
goede methode.Men kan echter nietzeggen, Guillaw e .Plde
'(1467-1540),Jaeqnes Cg/.,
:
dat de H umanisten op dit gebied veelgedaan B
(
1
5
3
2
-1
5
9
0
)
,
Fr
a
m
L
o
i
s
Aè
f
-l
s
(
1
5
2
9
-1
5
9
0
)
,
hebben.Voortsontbrak hetnietaangeleerden,
arnabl .
#r1:.
:p4 (1531- 1591) Péerre Danéel
die hunne aandacht vestigden op bewaardge- (1530- 1603) en PierreTîfAol (1539- 1596).
bleven opschriften, op munten en gesnedene Het naauwe verband tusschen philologie en
steenen en op overbljfselen deroude bouw- regtgeleerdheid werd de grondslag van eenç
kunst, zooals Civiaeo van Ancona (
-?1457), Julstemethodevoorbeide wetenschappen.Zj
Inra Gïpcpstîp van Verona (geboren i
'' r gen 1435), werd in critiek en verklaring met pve
Inraneeseo Poggi
o (1380--1450) en anderen. handhaafd doorAdrien T= SJI:(1512- 1565),
W jders vermelden wj:LeonardoWrlsivan DenisZc-/
lis (1520-1515)en dengeleerdsten
Arezzo (1369-1411), Ambroqio Trlrdrq
vlri telg van een geleçrd boekdrukkersgeslacht,
(1386-1439),I'
raneeseo File/t
?(1398-1481) Henri ffïell: (&e'pkanus, 1528- 1598),die
enLorenzo& îIJValle(1407- 1457),die reeds zooweldoordeuitgavevantalrjkegeschriften
de critiek in toepassing bragten,niet alleen alsinzonderheid door dievanzjnrrhesaurus
op de Latjnsche grammatica,maar o0k op graecae linguae''zjnegedachtenis onverganhet Nieuwe Testament en op de schenkings- keljk heeft gemaakt.Daarenboven waren er
oirkondevan Constantiin.Totdeonderwjzers vele grondige critici,bekwame geschiedkunbehoorden in dien tjd: Guarino van Verona digen en jverige oudheidkenuers. Onder de
Jezuïeten mogen 8irmond en Petau niet ver(
3t
ç
50ze
) Vitt
L1e
o0-te14Ro
o5r-ino14v9a8n)Fe
treenentoPo
mpoonpio
(12
,l
tde
- geten worden. Godsdienstvervolgingen noodvoedkundige schrjvers: PLer Paolo Fergtv'io zaakten er echter de geleerdste Hugenoten
(#1428),en Mafeo Fà.
/o (1407- 1458).A1s hetland te verlaten,t0tgroot nadeelvan de
een begin van philologische werkzaam heid phil
ogie;Isaac Cllde/zl(1559- 1614)vertrok
Scaliger, de geleerdete
mogen wj de pMiscellanea''besehouwen,uit- naar Engeland,
gegev6n door Ahqetws Tolifllf:,
s(Anqiolo #ei van allen, ging in 1693 naar Leiden, en
Ambrosio van Montepulciano, 1454- 1494). Clawde de ,
9J$f-Ji.
:: (Salmasius,1588- 1653)
Hj vond onder zjne landgenooten jverige desgeljks.
navolgers,zooalsPiltro Fefft
vï(1390- 1484) In deRepubliek der Vereenigde Nederlanvoo1' critiek en verklaring en Carlo ah-tpzlio den begon de yhil
ologie dan 00k te bloejen,
(1523-1584)voorgeschied-en oudheidkunde, toen Sealiger ln 1594 aan de pas gestichte
alsmede Onder de teRomegevestigdevreemde- hoogeschool te Leiden zjne lessen opende,
lingen, zooals de Franschman M are Hlftlizl: en zj werd ervoortsjverig beoefend aan de
M - et(1526- 1588),de Spaqjaarden donAn- hoogescholenteFraneker.Groningen,Utrecht,
foéo A-qwst
in(#1586)enPedroCl
tacon(f1599) Harderwjk enz.,terwjl zj steun vond bj
en denPortugeesAchillezzsfclr(1524-1581). uitstekende boekdrukkers) zooals Plantin'as,
Tarwjlnietalleen dejongellngschap,maar Elzeltier,W etstein en anderen.Sealigervoerde
00k mannenvanvergevorderdenleeftjduitalle den schepter en opende voor haar nieuwe
landen naar Italië trokken?om zich aldaarte hulpbronnen in de tjdrekenkunde en in de
laven aan de bron der nleuwe wetenschap, historische behandeling derLatjnschetaal,en
erlangde deze in verschillende gew esten eene wistdaardoor de geschiedenis der oudheiduit
verschillende gedaante. Hierin echter bestond het verledene tevoorschjn teroepen.In die
eene volkom ene overeenkom st,datbetheden- dagenverzameldeJanwsGrlferl:zjnrThesauXI.
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rusinscriptionum latinarum (1601)/'ellMeu3-- 170;), ErnestL(1707- 1781),Reinke(1716dild en Vossi'
u.
î behaalden roem door hun
philologischen arbeid. Hkgo Gro/il: paste de

1774)jReiz (1732- 1790) en Beek (17571832).
wetten der uitlegkunde t0e op den Bjbel Bj hetontwaken dernationale letterkunde

(1583-1645)? en Dpsilo (1547- 1606), de in Dtlitschland werd o0k de zin voor het
beide HeLns%nssen, Gronoriws en Graeviws schoone gewekt. W inekelmann en Lessin.q verm aakten zich hoogstverdiensteljk Jegensde spreidden een glansrjk licht over de oude
Latjnsche letterkunde,waarbj 00k de beide
Bnrmannnssen niet onvermeld mogen bli
jven.
vestigde voorts de aandacht op de
Pe
r
oo
n
i
ws
o
p
d
e
g
e
s
c
hi
e
d
enis.
aardrjkskundeen
VoorhetGrieksch werd aanvankeljkdoorde
Nederlanders nietveel gedaan.Later werdde
Grieksche philologie metvruchtbeoefenddoor

Tiberiu A'
d-q
sfdrl,
vïd(1615-1706),Valekenaer
(1715-1785),Ruh.
nkeninn (1746-1820), van
.Me
l.
s#: (1774-1859) en Cobet, terwjl wj
eindeljk onder de Latinisten Hofman T::rIkamp,Bake en Cfcàdr niet metstilzwjgen
m ogen voorbjgaan.
Van de uitstekende beoefenaars der philologie in Engeland noemen wj vooralRichard
Bentley (1662- 1742),4ie in geleerdheid en
scherpzinnigheid schaars geëvenaard en scriticorum princeps''genoemd werd.T0t zjne
schoolbehooren*449**/4.4f(1698- 1776),Taylor
(1703-1766),Dawes(1708- 1766),Toup17131785),Tyrwhitt(1730- 1786),Musgrave17391780), en inzonderheid Porson (1759-1808).
Vele Engelsche geleerden deden reizen on
onderzoekingen in Italië en Griekenland en
verzamelden er voorwerpen van oude kunst,
en sommigen van Y n behandelden de oude
geschiedenis, zooals W bbon, Grote,Arnold,

1
:1.
1st,en vooralHeyne(17Q9- 1812)teGöttingen heeftzich verdiensteljk gemaaktdoor.
zjne aesthetische verklaring deroude schrj-

vers; t0t zjne beste leerlingeq behooren:
Jaeobn (1764- 1847), M itseherha (17841837)t XcffAi# (1769- 1835) en Grotefend
(1775-1854).
Eerst Wolf (1759-1824) heefthetgebied
der philologie naauwkeurig afgebakend en
haar daardoor eene wetenschappeljke zelfstandigheid bezorgd.Hj beschouwthaarals
de wetenschap van de volken der oudheid,
T
vaardoormen ill staatwordtjesteld om de
geschriften dier volken te begrppen.Na hem

heeft vooralHcmann (1772-1869)zich verdiensteljk gemMktop hetgebiedderphilologie, en in zjne voetstappen traden Lobetk

(1
b
781-1860),aKeineke (1792-1j29),de geroeders D1 4î0r
./
'
(1808-1874),Rgtsnltl(18061876)en veleanderon.

D00r uitstekende regtsgeleerden,gegchied-

enaardrjkskundiren,taal-en oudheidkenners
en wjsgeeren isln deJongstehonlerdJaren
medegewerkt t0t den bloei der philologie.
00k heeftmen daarmede vergeljkendetaalstudie verbonden. Deze dagteekent hoofdzakeljk van de stichting van hetAziatisch0enootschap te Calcoetta,dathetSanskrietvoor
Europésche philologen toegankeljk maakte.

Thérlwall en Lewin,terwjl in den laatsten
tjdConnington,AllrpenEllinhunnekrachten
besteedden aan eene critiek der Latjnsche Op datgebied schitteren denamen van Wmp,
W llltelm 1,/. Knmboldt en vooralvan Grlmm ,
schrjvers.
Het duurde qeruimen tjd voordathetHu- terwjl o0k in EngelandjFrankrjk en Italië
m anismus in Dultschland doordrong.H etvond de vergeljkende taalstudie talrjke begunstier eerst een vruchtbaren bodem ,toen in de ger8heeft.
tw eede helft der 14de eeuw het genootschap
Vestigen wj het00g op anderelanden,dan
der Broeders des Gemeenen Levens,gesticht ontwaren wj, dat in Italië Angelo *c6en
doorGectGroote(1340-1384),dienontgonnen in Denemarken M adlylg zich hoogstverdienhad door de opleiding der Jeugd. Uit het steljk hebben gemaaktJegensde philologie.
klooster te Deventer verspreidden zich die
Talrjke tjdsehriften zjn ten behoeveder
broeders over de Nederlanden en Noord- philologie in het licht gezonden. In 0n8
Duitschland totinRostock enKulm ,enweldra Vaderland verschenen in 1732 de XObservawas het hooger onderwjs in hunnehanden. tiones miscellaneae'', door d'Orrille begonnen
Inzonderheid werd dit laatste bevorderd door en dcor dezen en BnrmannMs voortgezet,A-grieolx, die Italië bezochthad en de stich- wjders de sBibliotheca critica''
,van 1779ting van scholen bevorderde.Onderdeleiding 1809 uitgegeven door Wyttezbaa , - en de
Van Aleœander A à./v.
: werden te Deventer XBibliotheca critica ncva'', van 1825- 1839
voortrefeljke mannen gevormd. Onder hen geredigeerd door Bake, Geelen anderen,terschittert in de eerste plaats onze wereldbe- wj1 sedert 1852 de pMnemosyne''te Leiden
roemdelandgenootDesideriwsErasmus(1467- verscheen. O0k in Duitschland, Engelandj

1537),- voortsvermeldenwjReuohlin(14551522) in W iirtemberg,die onderwjs gafin
hetGrieksch enHebreeuwsch, Coenraad Celtes
(1459-1508),diein verschillendelandenvertoefde, Wimpheling (1450- 1528),Murmelléuh
A::-Jws von dem W-ck ,Geleniu ,2;:.cxl.v,
Apianws, de geleerde M elanchton, Sflr- ,
Camera6w.%, Flàdcîl: enz-, benevens onderscheidenegeleerdeboekdrukkers,zooalsAmcIcc:,I'robenius en Cratander,allen te Basel.
Later ontbrak het in Duitschland niet aan

geleerdeverzamelaars,zooalsCelp zu (1638-

Frankrjk,Italië enz.heeft men een groot
aantalphilologische tjdschriften.
Philom ele was vclgens de Grieksche
Bage eene dochter van Pandion,koning van
Athene en werd door haren zwager Teeeu.
g

onteerd en tevensvandet0n4 beroofd,opdat
zj het gepleegde misdrjf nlet z0u kunnen
verraden.Uit wraakzucht doodde zj,geholpen door hare zuster Proene, den zoon van
Ter-n,Ityngenaamdjen zette diensligchum

aan den vader voor a1s spjs.Om de beide
zusters Mn de vervôl#ngen van T-- te

PHILOMELE- PHOCAEA.
ontrukken, werd Phll- le in een nachtegaal en Procne in eene zwaluw veranderd.
Philopoem en,4e laatstegroote veldheer
en stM tsman der Hellenenj geboren in 253
vôör Chr. te Megalöpolis in Arcadië, had

zich reeds als jongeling onderscheiden door
strooptogten in Laconiç, - voorts bj den
M nval van koning CQJ--d.
:op Megalöpolis

enin denslagbj Sellasia (222).In 508kwam
hj a1s strateeg (opperbevelhebber) aan het
hoofd van hetAchaeïsch verbond en bekleedde

70;

dergezamenljke'ierken van den voprgaande
zjn oygenomen.
Phlltrum noemde men bj deOuden een
liefdedrank, nameljk een mengsel,waardoor
men de liefde bj bepMlde personen,welke
het innamen,k0n opwekken.Volgens hunne
bjgelooviqe meening waren inzonderheid de
vrouwen ln Thessalië ervaren in hetbereiden
van philtra.Daartoe bezigden zj dezonderlingste en vaak de afschuweljkste bestnddeelen.Bj de Romeinen maakte men groût

die betrekking t0tzevenmaaltoe.Zjneonver- misbruik van zulke tooverdranken, zpodat
moeidepogingen t0tinvoering derkrjgstucht hetbereiden daarvan onder de eerate Keizerg
en t0t opwekking van vaderlandslievende ge- verboden Nverd.
zindheden droeqen goedevruchten en hj be- Phlegm a,zie Temperam-t.

haalde bj Mantlnéa eene schitterende overwinning op den Laeedemonischen aanvoerder
Manhaniden.O0k zegepraalde hj in 202 op
NabLs, beheerscher van Sparta.ontmoedigd
dnordetegenwerking,diezjnedemncratische
bedoelingen ondervonden, vertoefde hj van
200-195 op Creta.In 192stond hj voorde
derde maalaan hethoofd van het Achaeïseh
verbond,streed tegen Nabis!drong in Laconië
door en bewoog door Nabts in 191 te verrloorden het vernederde Sparta, om zich

tevoegen bj gemeld Verbond. Nadathj ten

Phleum L.(doddegras) is de n= m van

een plantengeslachtuitdefamilie derGrassen.
Het onderscheidt zich door niet vergroeide

kafblaadlgs, waarvan de kelkkaûesMn den
t0p afgestomptofuitgesneden zjn.Hetcmvat
éénlarlgeofoverbljvendegrassen,diemeestal
in Europa groejen.Van desoortenvermelden
wj P. pratense L.(beemd-doddegras) met
van kafblaadles voorziene, 0P de rugzjde
stjf-behaarde kelkkafles en eene lanqe,r01rondejaarvormige pluim.In den bloeltjd is
deze door de helmknopje: lichtpurs. Zj
Froeit in weiden en langs wegen en werd

gevolge van ongeregeldheden in Laconië wederom het opperbevel verkregen had, han- ln de vorige eeuw als een voedergras door
delde hj met bloedige gestrengheid Jegens landverhuizers naar Noord-Amerika en later
allen, die zich tegen de door hem bedoelde vanhier door T'
A othk A'
l>:04 naarEngeland
éénheid van Griekenland durfden verzetten. overgebragt.Zj groelthet weligst op zandO0k tegen de lagen van de zjdederRomei- gronden en geeft in het tweede Jaar den
nen handhaafde hj in de daarq volgende grontsten Qogst.
Phlox L. is de nM m van een plantengeJaren n=r vermogen de zelfstandlgheid van
het Verbond. Toen de Messeniërs, door de slacht uit de familie der Polemoniaceën.Het
Romeinen M ngespoord, in 183 het Verbond omvat overbljvende of één- of tweelarige
verlieten,trok deColarigeveldheernogmaals kruiden met gave en gaafrandige,van onder
ten strjde, maar viel in de nabjheid van tegenoverstaande,van boven afwisselende blaMessene in handen der vjanden, die hem deren, schotelvormige bloemen en npenspdnden gifbeker deden drinken. In de meeste gende, meerzadige zaaddoozen. De soorten
steden van het Verbond Verrezen standbeel- behooren alle in N oord-Amerika te huis en
den ter zjner eer,en in zjnegeboortestad w orden onderde sierplanten gerekend w egens

werd hj als een halfgod gehuldigd.Zjne hare fraaje,meestal roode en doorgaansin
levensgeschiedenis werd door Plntarehgu te
boek gesteld.

schermvorm ige trossen geplu tste bloemen.
P..prl--ozl#iïRbok.uitTexas heeftlilakleq-

Phflos
ophi
eq ie W#sbegeerte.
rigejaan de keeldonkerrood gevlekte,roode
Phi
6st
ratudz
(Flavius) de OW e:,ge- en witte bloemen, is eene e
'énlarige plant
boortig van Lemnos, een Grieksch redenaar en wordt in talrjke verscheidenheden gcen sophist,die tegen heteinde van detweede kweekt.Oûk P.'lsit'
slllfl L.iseenefrMje
eeuw onzerJaartelling leefde,schreefop last plant.
van keizerin Jwlia Domna eenelevensgeschiePhoeaea, eene Atheensehe volkplanting
denia van ApollonL%srJ> Tyana (pvita Ap0l- in Ionië, op eene landtong tusschen d.e Golf
l
0nii''
), welke tq#@
tra
anbeveling der wjsbe- van Elaïs en dievan Smyrna,bezat Q havens
geerte van PytkJ'
J# moest dienen.Voorts en vôör deze verree: een klein metpaleizen
leverdehj:pvitaesophistarum'',- rHistorica'' en tempels bebouwd eiland. De Phocaeërs
een verhaal der dappere daden van de Tr0- waren 7an de Grieken de eersten, die verre
JMnsche helden,- rEp
istolae'' ten getale zeetogten ondernamen. Toen de stad onder
van 731- olmagines,, beschrj!vjngen van Hârpawqws door de Perzen belegerd werd,verBchilderjen bevattend,- en rstatuae,,.se lieten de Phocaeërs gezamenljk hetland en
gezamenljkewerken vanPhilôstratgoztjno.a. veBtigden zich op Cûrsica,alwaarzj Alalia
uitgegeven doorKayser (1870-1871).- Zjn of Aleria stichtten; een gedeelte van hen
neef Philô.
%tratw.
n de J0l.@r:,desgeljks een keerde echter weldra naarhetvaderlandterug.
redenaar en sophistjgenootteRome degqnst In den tjd dsr Romeinen koosPhocaea de
van keizer Carcalla, maar was voorts als zjde van Antfpcâl.
v I1I van Syrië en werd

leeraar werkzaam te Athene,en overleed op om die reden door de Romeinen veroverd en
Lemnps in 264 na Chr. 00k deze heeft geplunderd, doch de stad bestond nog in de
XIme nes''geachreven, welke in de uitgave lM tste dagen van het Keizerrjk.Hare bouw45*
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vallen dragen den naam van Oud-Fokia.Mar- in het oudeGriekenland,doch vermu rd we-

seille wrrd doordePhocaeërsgesticht.

gens het orakel te Delyhi?rengdeMn het

staatsman,was een leerling van Plato en een

M n de Golfvan Cozinthe. Het had eene uit-

Phoclon , een Atheensch veldheer en gebied der Locriërs,Boeötidrs en Dodërs en

vriend van Xen6crates.Reedsvroeg nam hj gebreidheid van 41 D geogr.mjl. Hetvoordeel aan de veldtogten van Cltabrias en ont- naamste gebergte van het binnenland was de
rukte 0.a.in den slag bj Naxos(376 vôôr Parnassus, terwjl zieh in het noorden de
Chr.) aan de Spartanen de zegepraalop den Callidromus en Cnemis en in hetzuidoosten
linker vleugelderAtheenschevloot.Hj ont- de Helicon verhieven;daarenboven verrees er

ving daarop van Ckabrias den last, om de het Cirphisgebergte. De voornaamste rivier
geldeljkebjdragenderBondgenootenteinnen was de Cephisus en in hetzuiden dePleistus.
en verwierfdoorzjneregtvMrdigheid en ge- De oudste bewoners tleslandswaren Lelegers;
matigdheid het algemeen vertrouwen.ln 351 maar nadat er zich uitOrchomenosdeAchaebragt hj de Carische hulptroepen voor Ar- ïsche stam der Phlegyer: gevestigd had,
fctrdrze: ten strjde tegen Cyprus,en in 350 vormden er de Achaeërs hethoofdbestanddeel

werd hj Plutarcltnsvan Eretria tehulp gezonden tegen Philèpnstl
czzMacedoniëen behaalde op dezen bj Tamynae de zegepraal.
In 341 verjoeg hj de kleine tyrannen,die

der ingezetenen,welkenaar Plöo-s (uitC0rinthe) den naam van Phociërs (Phocensen)
ontvingen. Eenigen tjd na den Trolaanschen

een klein grondbezit,dathj zelfbebouwde.
ln 339 &verd hi
jaan de Byzantjnen te hulp
gezonden;hj ontzette hunne stad en bood
vervolgensbjstandaan de llegarenserstegen
de Thebanen.Toch washj geen V.
p.anjjvan
Macedoniëq hj hield zich ervan overtuigd,
dathetvolk n0g onvatbaarwasv00rdevrtjheid en beschouwdedusdeheerschappj van
Philippus a1s ongemeen geschikt om tuchten
orde tehandhaven,weshalve hj na den slag
bj Chaeronéa (338)den raad gafom zich te
onderwerpen.Desgeljks stemde hj in 335,

aandenPeloponnesischenOorlog,waarinzjde
Atheners als bondgenooten terzjdestonden.
Naden slag bj Leuctra waren zj onderwor-

oo1%g verdwenen er de Koningen, en de
in de steden van Euboea gevestigd waren en Phodërs genoten daarna eene onbeperkte
zich metPl
tilippusverbonden hadden,waarna vrjheid. Zj namen deel aan degroote 00rhj den invloed van Athene op dat eiland logen derHellenen,aandenPerzischen 00rl0g,
deed gelden. Bj zjn terugkeer te Athene waarin Xerœes,op aandringen derThessaliërs,
leefde hj ambteloos van de opbrengst van zich van Phocis meester mu kte, alsmede

in w eerw il van den tegenstand der vergadering, voor de door Alexander geëischte verdrjving der volksredenaars.O0k na den dood
van Aleœander kwam hj in verzettegen elke

afvalligheid van Macedonië,doch was daarna
aanvoerder van een leger tegen den Macedonischen veldheer M icion,toen deze na eene
overwinning ter Ze0 0P de Atheners in 323
bj Rhamnus ill Attica landde1 en versloeg

pen aan de Thebanen, doch na den d00d

van Epaminondan rukten zj zich wederl%.
Phocis was vooralin den Heiligen 00rl0ghet
middelpuntvan denstrjd;dezeimmerswerd
gevoerd om het regtder Phociërsop hettoe-

z
igt op het h
eiligdom te Delyhi. Me$hulp
van TFzilipzl.
: van Macedonie werden de
Phociërs overwonnen.Na den slag bj Chaeronéa deelden zj voortsin hetl0tderHellenen , streden in den Lamisehen Oorlog,ver-

bonden met de Atheners tegen Antlpater en

onderscheidden zich vervolgens in den strjd

tegen de Gallische horden. De voornaamste
steden van Phocis waren: Delphi, Elatea,

Abae,Crissaen Daulis.Onderdeheerschappj

der Romeinen behoorde het land t0t de provincie Achaia,en thans vormthetmetLocris
en Phthiotis eene nomarchie van het koning-

den vjand. Na den slag bj Crannon (322) rjk Griekenland.
werdhjalsonderhandelaaroverdenvredenaar Phoebe is in de Griekschemythologie de
er van Uranws en van Ga6@,de moeder
Ant%kater gezonden,maar k0n geenedrage- docht
ljkevoorwaardenbedingen.Volgensdenieuwe, van Leto(Latona)en degodin vanhetorakel
aristocratische staatsregeling kwamen Phodon te Delphi.O0k draagt Aetemo alsmaangpdin
en Demades aan het hoofd der zaken.Tûen dien naam. - Pltoeb'
ms is een bjnaam van
hjin319eeneovereenkomstmetPol
ysperchont Apollo.

Phoenicië of Het Purperland''noemde
die de voormalige democratische inrigting
wilde herstellen, ten sterkste afried,zoodat men weleer hetsmalle kustgewestvan Syrië
deze zjn zoonAleœander meteen legernaar van den voet van den Libanen t0t aan de
Attica zond,werdhj van landverraadbeticht Middellandsche Zee, zich uitstrekkend van
en nam dewjk naarlaatstgenoemde,diehem hetvoorgebergte Carmelin hetzuiden t0taan
evenwelaan de Atheners uitleverde.De rede- het land tegenover het eiland Cyprus. Het
naarAgnonidesbleefdeingeleverdeaantjging was een fraaien vruchtbaar gewestmetvele
volhouden,en Pltocéon moestin317op80.
Jari- bosschen en ertsgroeven. Het werd bewoond
gen ouderdom den gifbeker drinken.W eldra door de Semietische stammen der Sidoniërs,
echter gevoelden de Atheners berouw over Giblieten en Arvadieten in de aloude steden
hunne daad en deden een koperen standbeeld Sidon, Tyrus, Byblus, Arvad en Berytus.
ze waren geheel en al onafhankeljk en
verrjzen ter zjner eer. Pltoeion was een De
kalm ,opregten naauwgezetman,maartevens onderworpen aan koningen, wier gezag be-

koud en afgemeten. Zjne levensgeschiedenis perktwasdoorinvloedrjke priestersen door
en raad, uitde oudstegeslachten en rjkste
werd gesghreven doorNeposen Plutarchun. e
Phocls, een woesten bergachtig gewest burger:zamengesteld.Reeda vreeg bœ Mlden

PHOENICIX.
zich dePhpeniciërsbjdezeevaartenvisscheril.
Deoorlogen in Kanaën en deverdrjving der
inboorlingen aldaar veroorzaakten eene 0phooping van vlugtelingen in Phoenicië; zj
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enboven beyaaldemen zich nietalleen bj de
mjn-ontginnlng,maar men wisto0k de verkregene ertsen op kunstmatige wjze tebe-

werken. Hunne vaten en sieraden,van goud
werden echter door de Phoeniciërsnaar bet el1zilveren metedelgesteentengetooid,w aren
eiland Cyprus gezonden. Daarna stichtten de van ouds vermaard.Zelfs de bouwkunsthad
Phoeniciersvolkplantingenin deAegéscheZee, zich bj hen sterk ontwikkeld, vooral de
op wiereilandenenkusten zjstedenensterk- scheepsbouw. Hunne schepen,van ceder-en
ten deden verrjzen, terwjl zj overalhan- eikenhout vervaardigd, werden door m iddel
delsbetrekkingen aanknoopten en hunne eere- van zeilen en riemen met snelheid voortgedienst en letterschriftverspreidden. Tegen de stuwd, en hunne matrozen onderscheidden
voortbrengselen hunner kunst en njverheid zich door bekwaamheid en gtoutmoedigheid.

ruilden zj slaven,huiden,w01enz.,legden Reeds vroeg regelden zj hunne togten naar
zich t0e op mjnontginning en bereidden uit de Poolster.
de purperslakken,aan de oostkustvan Hellas
omtrent de veranderingen,door die krachin menigte voorhanden,eene kostbare verf- tige ontwikkeling van handelen njverheid,
stof.Vervolgens stevenden zj verder west- in de binnenlandsche aangelegenheden van
wa
arts, stichtten volkplantinçen op Malta, Phoenicië ontstaanj zjn wj zeergebrekkig
Sardinië en de kusten van Slcilië,bouwden ingelicht.Terwjl in vroegeren tjd Sidon a1s
op de nnordkust van Afrika Hippo en Ityke de magt
igste en rjkste stad deslandswerd
(Utica),en voeren reeds in 1100 vöôr Chr. aangemerkt,verwierfTyrus(1001-967)onder
tusschen de zuilen van Melcart (de Straat deheerschappj van konlng Hiram den hoogvan Gibraltar)door en deden Gades(Cadix) sten rang.Laatstgenoem deVorstverkreegdoor
verrjzen,dateerbng eenebelangrjkestapel- een voordeelig verdrag m et koning Dalomo
plaatswerd vandenhandelopdenAtlantischen (990)het handel
sverkeer metElana en van-

Oceaan.DePhoeniciërshebben Madeira en de hier met Ophir en w0n daardoor niet alleen
Canarische eilanden bezocht,en uit Engeland groote schatten, maar 00k voor de levering
tin en uit de Noordzee barnsteen gehaald. van timmerhout en steenen eelljaarljkschen

Terwjlzj alzooopdewesteljkezeeëngroote cjns van levensmiddelen en den afstandvan
togten volbragten en landen bereikten, die 20 Israëlietische dorpen. Hj besteedde een
aan andere beschaafde volken n0g geruimen

grootgedeelte dierinkomsten aan destichting

tjd onbekend bleven, deden hunnehandels- der stad Nieuw-ryrus,op eeneilandtegenover
belangenhen desgeljks diept0tinhetoosten de oude stad, omringde haar metmuren en
en zuidendoordringen.Degemeenschappeljke voorzag haarvan havens.Zjn geslachtwerd
afkomst van de volkeren van Syrië,van het in 917 doorEtkbaal,een priestervanAstarte,
stroomgebied der Eufraaten Tigris,alsmede van den troon gestooten,die door een huwe-

van Arabië kwam hun daarbj uitstekendte ljk van zjnedochterJesebelmetAehab,k0stade, terwjl die binnenlandsche gewesten ning van Israël,zjne heerschappj zochtte
tevens behoefte hadden aan de warenen voort- bevestigen.Op zjn zoon Balezor (885- 877)
brengselen van Phoenidë. Daarenbpven be- volgde diens zoon M '
atton (377-855).Onder
vorderden zj den ruilhandelvan Egyptemet de kinderen van dezen,Elissa en Pygmaléon.,
Syrië en Babylon en verhieven hunne steden
totstapelplaatsenvandengeheelenOosterschen

ontstond een twist, zoodat eerstgenoem de
het land verliet en Carthago stichtte.Reeds
handel.Karavanenwegen,doorverdragen met in de 9de eeuw begon de magt der Assyriërs
andere stammen veihg gem aakt en van m a- gevaarljk te worden voorde Phoeniciërs,en
gazjnen voorzien, leidden naar hetbinnen- Mwtton moestzich hetopbrengen eener schatland van Klein-Azië en naarhet zuiden van ting getroosten, welke 0ok doorztlne opvol-

Arabië,waarzjdevoortbrengxlen vanIndië gers werd betaald,om vrjheid van handel
(Ophir)en vanOost-Afrikaafhaalden.Op die in het groote Assyrische rjk te behottden.
wjze ontstond ereen druk verkeertusschen Tevens vonden hunnekoloniën en hun handel
de verste grenzen der in die dagen bekende
wereld door den ondernemingsgeestderPhoe.
niciërs. De m etalen van het westen, het
Grieksche goud, het Italiaansche koper,het
SpaanschezilverwerdennaarBabylonenEgypte
gebragt,en bronzen vaten,sieraden en geweven BtoFen gingen vandâârnaar Italië ennaar
dekusten vandenAtlantischenOceaan.Bovenal
was Phoenicië zelf de zetel van eene 0m-

in het westen geduchte m ededingers in de
Grieken, die hen uit de Aegésche Zee ver-

drongen.in de 7deeeuw zich 00k 0/ Sicilië,
aan dekusten van Gallië en in Spanle vestigden,en in Afrika Cyrene en Naucratis deden

verrjzen. Hoewel de Phoenicische Vorsten
gewillig schatting betaalden aan deAssyrische
Koningen!zagen zjht
m handelin hetOosten

niet weinlg benadeeld door oorlogen met Ba-

vangrjke njverheid. De glasblazerj had er bylon, Damascus, Hamat * Israël.Daarom
een hoogen trap van volkomenheid bereikt, deden de Phoeniciërs na den dood van den
en het verwen met purper is door de Phoe- voorspoedigen veroveraar Tùl
ath Tiledlr 11
nidërs uitgevonden. Het verkrjgen van de (727)pogingen,0m,tezamenmetdeIsraëlievereischte hoeveelheid purperslakken bevor- ten en Phll
istpnen en methoop 01)den bjderde de zeevaart en hetstichten van k010- stand der Egyptenaren,het Assyrlsche juk
niën langs de kusten van de Middellandsche af te werpen; zj werden echter door den
Zee. O0k de vervaardiging van gewevene spoedig oprukkenden Salmanassar IV gestnlen nam daardoor eene honge vlugt.Daar- dwongen t0t gehoorzM mheid?t0t hetbdalen
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van schatting,en t0t hetbeschikbaar stellen nFers,-- goden daarentegen die als welwilVan BCIIOPOn t0r Verovering Van OYPO S 0n lendJegensdezaenschen werden voorgesteld,
t0t het blokkéren van Nieuw-Tyrus, dat door de uitspattingen der wellustj die erger

echter eene sjarige belegering verduurde. werden bj het toenemen der weelde.Hun

Inmiddels veroverde 8ar.g0n Tyrus en v0l- hoogste g0; wasBaöl,de weldadigwerkende
tooide in 715 00k deonderwerpingvan Cyprus. kracht der z0n, en Baölten (Aschqra)j de
De volksbewegingen, welke hier en daar godin der liefde, stond hem ter zjde.De
ontstonden, werden door de Asqriërs ge- g0d Van de verzengende,mM r tevenB reinidempt.Na den valvan het Assyrlscherjk gende krachtvan hetvuur'va:ifpbcà,voorkwam Phoenicië onder de heerschappj van gesteld met hethoofd van een stier;M n hem
Babylon. Een opstand, die zich daartegen Yierden zaenschen,v= k debevalligste kindeverhief, werd in 593 door Nebueadne.
nar be- ren of de oudste zoon,ten pFer gebragt.I)e
teugeld; dez: noodzaakte in 573 00k Tyrus godin van den oorlog en van den D00d Avas

na eene belegering van 13Jaar,om zjn ge- Astarte (Dido); oorspronkeljk was zj de
zag te erkennen en Baâlte huldigen.In 528 maangodin,weshalve zj metden maansikkel
onderwierpen zich de Phoenicischesteden aan
Cyrws, koning van Perzië, en vormden na

wordt afgebeeld, en 00k aan haar werden
saenschen geoFerd. Eene vereeniging van de
dien tjd metdeGrieken van Klein-Aziëden goede en booze magten des Hemels is de
kern der Perzische zeemagt.Hunne binnen- Baöl van Tyrusz Melcart genaamd; deze
landsche gesteldheid bleefechter ongedeerd; scheptuitde vernletiging een nieuw leven en
de Phoenlciërs bleven vrj,behielden hunne verbrandt zich zelven in den zomergloed,om
staatsregeling en behandelden op een congrès i
n de lentet0teen nieuF leven 0y testaan.
teTripolishunnegemeenschaypeljkebelangen. M eleart werd inzonderheid gehuldlgd als de
8id0n begon weder te bloelen en op nieuw beschermgod der kolonisatie. Er waren 00k
het middelpunt te worden van den Phoeni- n0g andere godheden, en de Mnzienljkste
schen handel. De koningen van Tyrus en werden t0thetzeventalderKabirim (Magtigen)
Sidon M apen en Tetramnestus,waren in den vereenigd.
slag bj Salamis (480) de voornaamsteaan- De Phoenicische taal is 00n tak van den
voerders derPerzische vloot.Aan den grooten Semietischen stam en komtsterk overeenmet
opstand, omstreeks het midden der 4de eeuw het Hebreeuwsch, - minder met het Ara-

in Egypte tegen de Perzische heerschappj
uitbarstend,hadden 00k de Phoeniciërsdeelgenomen,doch zj onderwierpen zich zonder
verzetbjdenaderinçvaneen Perzischleger,
metuitzondering derlnwonersvan Sidon,die
de vloot (meer dan 100 groote schepen)vem
branddenenzich terugtrokkenachterdemuxen
derstad.Tennesevenwel,koningvanSidon,diej
ondersteund door de Grieken onder M entor,
de Perzen geslagen had,bragtin 350 verra-

meesch en het Arabisch.Door de talrjke
volkplantingen der Phgenidërs werd hunne
taal over Afrika! Cyprug, Sardinië, Sidlië

en Spanjeverspreld.Op deAfrikaanschekust
bleefzj hetlangstin gebruik,- ja?volgena
geloofwaardige berigten werd zj erlnde5de

eeuw na Chr. n0g gesproken. De stelling,
dat het van kllnkera verstoken Phoenieisch

schrift zoow el de bron is van de overige
Semietischen schriftteekens als van de Griekderljk de stad in handen van den vjand, sche waaruit voorts deLatjnscheen alzoo

die aanstonds de aanzienljkste burgersdeed delatereEuropéschezjn voortgevloeid,wordt
vermoorden en deoverigenalsslavenverkocht. bevestigd door de thans nog aanwezige opNu werd de stad geplunderd en verwoest. schriften op Phoenicisch: monumenten. Alle
DaardoorverwierfTyrus op nieuw deneersten oorspronkeljke werken der Phoenicischeletrang op hetgebied van handelen njverheid terkunde, welke vermoedeljk n0g alrjk is
en bleef daarvan de hoofdzetel t0t aan den geweest, zjn verlûren gegaan. Volgen: de

tjd van Alexander de Gropfe.Nadatdezein Grieken was hunne oudste schrifteljke oirden slag bj Issus de Perzischeheerschappj konde een werk over de goden en over den
lë. oorsprong der dingen, opgesteld omstreeks
vernietigd had,bereikte hj in 333 Phoenic-

Sidon en de overige Phoenicische steden wa- 1200 vöör Chr. door zekeren Sanoâoniatkon.
ren bereid zich aan hem te onderwerpen, Volgens M overs evenwel beduidt dat woord
maar Tyrus,zich in die dagen op een eiland hetgeheeldergewijdeschriften bj de PhoeverheFend, 4af zich eerst over in 332,na niciërs.Van dat werk is een gedeelte in eene
eene belegerlng van 7 maanden.Hoeweldie Grieksche vertaling van Philo uit Byblos be-

stad laternogmaalsuitharejuinhoopen ver- waard gebleven.Daarenboven vinden wj er
rees:had dewereldhandelinmlddelsteAlexan- Tl
teôdotus, .
o p.
si/rlf'
.,
s en Moav als gedrië een ander middelpunt gevonden voor schiedschrjverBvermeld.Intusschenbepaalden
z
i
c
h
d
e
Pho
e
ni
c
i
s
c
h
e
g
eschiedvorschers enkel
zjn bedrjf.Na dien tjd deelde Poenicië in
het10tvan Syrië.
bj de geschiedenis van hun land. Van de
De çodsdienst der Phoeniciërs was eene Punischeschrjversvindenwjvermeld:Magoj
natuurdlenst.Zjvereerdendehemelligchamen een suFeet,die omstreekshetJaar500vôôr
en de scheppende natuurkracht, evenals de Chr.overdenlandbotlw schreef(inhetLatjn
Babyloniërs. Hunne denkbeelden omtrent de vertaald),Hamiloar,Hanno,Himéleo,Scapigodsdienst en hunne plegtigheden waren
bal en Héempsal, koning van Numidië. In
zeer zinneljken aard.Goden,die alsvjan- opsthriften op graven,votiefsteenen,gemm en,

dige magten werden beschouwd,dienden zj zegels, papyrusrollen en mtlnten zjn vele
door onthouding,zelfverminkingenmenschen- overbljfselen der Phoenidsche tMlt0t onB
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zjne eigenschappen, om zich in platen te
verdeelen,00k we1 met den naam van porierlei bestempeld. Zjn soorteljk gewigt is
gemiddeld 2,5 enzjnehardheidkomtmetdie
in den ppoenulus'' van Plantus.De belang- van veldspaat overeen.D00r zuren wordteen
rjkste opschriften zjn afkomstiguitdentjd, gedeelte zjner zelfstandigheid ontleed.Men
diedenaanvangonzerJaartellingonmiddelljk vindtinklinksteengemiddeld590/0kiezelzuur,
voorafgaat.Veelouierintusschen zjn de0p- 190/0 aluinaarde, 4:50/0 jzeroxyde met een
geknsaen,en deontcjfering daarvan heeftde
scherpzinnigheid der00gel
ee
kb
jrden niet weinig
op de proefgesteld.
Latjnscheschrj-versvindtmenPhoenicischezegswjzen,vooral

schriften,in 1865 gevonden op de sarcophaag wei
nig mangaan,12=/0kaliennatron,2-6%
van een Kpning van Sidon, alsmede de 0p- kalk en een weinig magnesia.Het phonoliet
schriften van Aboe Simbalin Nubië,dieinde is van vulcanisehen oorsprong en komtvoor
7deeeuw vôprChr.vervaardigdzjn.Demunten aan de Elbe, in het Boheemsch Middengebehooren t0t het tjdperk der Seleuciden bergte,in Thiiringen,in Auvergne enz.
Phorbas,dezoonvanLapithesenOrslnome,
of t0t dat derRnmeinsche heerschappj.Van
hen die zich op deontcjfering dieropschrif- Nverd volgens de Sage door inwoners Van
ten hebben toegelegd,noemen wj:GesenLusj Rhodus te hulp geroepen Om hun eiland van
Ewald, M overs, Levy, Bla., Renan,wM erœ, slangen te zuiveren.Na hetvolbrengen dezer
Ba röder,Meier en de hertog deZl:
ypd.
ç.
taak als een halfgod gehuldigd,werd hj
Phoenix is de naam van een vogel der onderden naam vanOpkLuaus(Slangendrager)
fabelleer.Hj werd door de oudeEgyptenaren onder de sterren geplaatst.- Volgens eene
gehuldigd en had de gedaante van een arend andere sage washj een sterke vulstvechter,
metpurper-en goudkleurige vederen.Volgens die zelfs de Goden uitdaagde en eindeljk

de sage verbrandde hj zich telkensna 500
Jaar in zjn van specerjen bereid nest,maar
reesverlongduitzjneaschomhoogenbragt,
nadat zjn groeivoleindigd was,deoverbljfselen van zjn voormalig ligchaam ,in myrrhe
gewikkeld, naar Heliöpolis in Egypte.Deze
mythe schjnt hetzinnebeeld te wezen van
eene sterrekundigeperiode,volgensk%eyfartl
t
van den doorgang van Mercurius over de
zonneschjfnadevoorjaarsnachtevening.Later
werd dephoenix alshetsymbooleenereeuwige
verleugdiging 00kindenkringderChristeljke
sagen opgenomen;zj werd alzoo hetwapen
van het Byzantjnsche rjk.In de taal der
alchemisten was phoenix één der vele namenj
waarmede de steen der wjzen werdaangeduid.- Zie voorts onder Dadel
palm.

Pholadgn ,zieBoqrseltel
pen.

door Apollq gedood werd.

Phorm m m L.is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Liliaceën.Het

omvat slechts eene enkele soort, nameljk
het Nieuw-zeelandsa '
p!J.
s(P.tenax L.
),dat

op Nieuw-zeeland en Norfolk groeit. Deze
plant tiertop vochtige plaatsen,wordt 6 t0t
20 Ned. palm hoog,heeftlange,wortelstan-

dige, ljn-lancetvormige, in 2 rjen gerangschikte bladeren,die 5- 10 Ned.duim breed,
roodachtig,van boven groen en glad,glanzig,

van ondergrjsachtig groen en zeertaaizjn.
Detalrjke roodebloemen verheFen zichaarvormig op eene schacht ter hoogte van 21/u
Ned. el, en de verwrongene, lange,bjna

3vleugelige, 3-h0kki4e zaaddoosbevatbolvormige zaden. In Nleuw-zeeland gebruiken
de lnboorlingen de zeer sterke bladvezels t0t

Phonetlsch schrlft.Phonetisch isafge- verschillende oogmerken,en sedertdeze plant

leid van ùet Grieksche woord +tovb (klank). in Engeland bekend werd,kweektmen haar
Phonetisch schriftgeeftalzoo in afzonderljke ook aan in Nieuw -zuidwallis, Oost-lndië,
letterseene zigtbare afbeelding deruitspraak. Mauritiusen te Natal.Men verkrjgteruitde

Het onderscheidtzich hierdoor van hetbeeld- bladeren ongeveer200/
0ruwe vezels,diegeel
schrift, hetwelk men aantreftin de hiérogly- of wit, t0t 1 Ned. el lang en 0,
042- 0,12
phen en 00k eenigzins in hetschriftder Chi- Ned.streep breedzjnent0thetvervaardigen
nézen.Bj het phonetisch schriftisderhalve van touw gebruikt worden.Ook maaktmen
het lezen niet anders dan hetachtervolgens ergeweven stoFen van,die op debleek helder
uiten der klanken,door de letterteekensaan- witw orden.
geduid, zooals in het Nederlandsch, ItaliPhosphor ofphosphorîu (P),een enkelaansch,Hebreeuwsch,Latjn enz.In sommige voudig ligchaam , vindt men in de natuur
talen, bjv.in het Engelsch en Fransch is, verbonden met zuurstof en m etaal als een
doorden loop dereeuwen degew oneuitspraak phosphorzuur zout!inzonderheidalsphosphor-

zöö gewjzigd,dat men hetschriftbezwaarljk n0g phqnetischnqemen kan.
Phonohet of kl%nksteen behoort t0t de
familiedertrachietenenbesfxqthoofdzakeljk
uiteenedigteofdjnkorrelige,lichtgrjzehoofd-

zuurcalcium (apatletjphosphoriet),- voorts
alsphosphorzuurtagnesium petfluermajnesium (W agneriet),alsphosphorzuurammonlummaqnesium (Struviet),a1s phosphorzuuraluminlum (W avelliet, Peraniet, Fischeriet,

Hauyn, magnesiaglimmer, bjna altjd met
zeolleten,natrolieten, chabasiet,ofanalciem.
Dikwjls zjn sanidienkristallen in diemassa
besloten!maar zj zjn zelden z00groota1s

zuur l0od met chloorlood (pyromorphiet) of
met aluinaarde (100dg0m),a1sjzerphosphaat
(Vivianietenz.), 0ok alsanderephosphaten,
bjv. als koperphosphaat,a1s uraniumphos-

massa van sanidien ofsennidien en oligoklas, VariscietjKalaiet,turkoolsljmet magnesiabenevens nephelien, hoornblende, Nosean of cnjzeroxydul
esulphaat(lazuliet),alsphosphor-

in trachlet, Voorts heeft men daarin hoorn- phaat,alszinkphosphaatenz.In elken bouwblendenaalden. Men heeft tm ehiet- en o0k grond vindt men phosphaten in geringe hûebasaltvormig phonoliet. Het Yiordt Yiegens veelheid,en hetphosphor ontbreekt 0ok niet
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in bron-, rivier- en zeewater.In de planten phor steeds onder water bewaard worden.
moetmen hetinzonderheid zoeken indeeiwit- 00k door salpeterzuur chromiumzuur enz.
ligchamen,alzoo vooralin het zaad,en bj wordt phosphor eerstt0tphosphorig zuur en
de dieren heeft men phosphorverbindingen in vervolgens t0t phosphorzuur geoxydeerd.Het
bloed,vleesch,hersenen,ejeren,melk,urine verbindtzich regtstreeksmetzwavel,chloor,
en vaste afgescheidene stoFen.De beenderen brolnium , iodium en vele metalen. Uit 0nbestaan hoofdzakeljk uit phosphorzuur eal- derscheidene zoutoplossingen doet het phoscium ,en guano en koprolieten zjn uitwerp- phor metaal of phosphormetaal neêrslaan
selen, die veel phosphor bevatten. Tot het bti vorming van phosphorzuur, en bj het
verkrjgen van phosphorgebruiktmen vooral koken met alkalische loogen ontetaan onder-

beenderen, doch in den jûngsten tjd 00k phosphorigzuurzotzten phosphorwaterstof.Bj

phosphoriet.Debeenderenworden witgebrand het bewaren van phosphor onder water
en met zwavelzuur behandeld,waarna men bedekthet zich met eene witte,allengs weg-

de daarbj ontstaande oplossing van zuul' springende korst, die uit gewoon phosyhor
phoBphorzuur calcium van het zwavelzutlr bestaat.Bj de wexking van hetzonnellcht,
calcium scheidt,verdampt,metk00lvermengt bj eepe verhitting t0t240- 2500C.7en n0g
en in aarden retorten of buizen destilleert. snelleringesloteneluchtledigevatenbj300oc.

Uit het zuur phosphorzuur calcium ontstaat ontstaat amorph phosphor.Dit is in stukken
hierbp
-- in de eerste plaats metaphosphoxzuur roodachtig brtlinj Op de breuk zwartachtiq,
calcium ,die bj de destillatie 660/0van zjn broos,onvolkomenmetaalglanzig,ondoorzigtlg
phosphorgehalte verliesten phosphorzuur cal- enzonderreuk,en heefteensoorteljkgewigt

cium ashterlaat.Men verkrj'
gtop deze wjze van 2,1.Hetarandertnietin delucht,reeft
BleehtsO
w/sdevan hetin debeenderenaanwezige dus geen licht, ontvlamtnietdoorwrjvlng,
phosphor,alzoo uit 100 pond beenderen niet
meer dan 8 pnntlphosphor.De ontsnappende
phosphordampen worden in water van 40OC.
tot digtheid gebragt, en het alzoo verkregen
phosphor perst men door leder ofdoor eene
poreuse massa cbamotte, om het daarna in
stangen te gieten en onder w aterte bewaren.
Deze bereiding is op verschillende manieren

gewjzigd!en men heeftzich vooralbejverd,
om gebrmk te maken van de overgeblevene

bestanddeelen der beenderen, nameljk van
'tgeen er overbljtl, nadat er ljm van is
gekookt.Hetschjnt,dattegenwoordig in de
behoet%e aan phosphor door slechts 2 fabrieken wordtvoorzien,te Oldbury bj Birmingham en te Lyon. Gewoon, zuiver phosphor
is kleurloosot'geelachtig,doorschi
jnend,wasglanzig,bj een lagenwarmtegraadbroos,bj
een gemiddelden kneedbaar en bj 44,30C.
vloeibaar.Het is in dien toestand kristalljn
en kristalliseert uit oplossingen in octaëders.
Zjn soorteljk qewigtbedraagt1,826-1,840,
en ztjn verbindlngsgewigtis 31. Het kookt
bj 2900C.en geeft een kleurlûozen dampq
doch wordt o0k bj een çewonen warmtegraad reeds vlugtig. Het ls onoplosbaar in
water, weinig oplosbaar in aether en alkoh0l# vette en vlugtige oliën, maar zeer 0plosbaar in zwavelkoolstof, chloorzwavel en
vloeibaar zwavelphosphor. In vochtige lucht
oxydeert phosphor boven 00C.langzaam tot

is onoplosbaar in alle oglossende middelen,smeltniet bj verwarmlng,ontvlamtbj
2400C.en verandertbj 2600C.wederingewoon phosphor.R00d phosphor is veel indifferenter dan dit laatste,hoewel het wegens

zjne grooteredeelbaarheid gemakkeljkergeoxydeerd w ordt door salpeterzuur.M etehloor
verbindthetzich eerstbjverwarming;wordt
het metchroomzuurkalium gewreven,danontbran4t het,terwjl het metchloorzure kali
ligt ontploft.Om gewoon phospbor ;jn te
verdeelen, smeltmen hetin een digtgekurkt
Qeschje onder water door het voorzlgtig te
verwarmen en daarna bljft men het sterk

schudden, totdat het geheel is afgekoeld.
Phosphor,datin hetlieht aan de oppervlakte
rood en ondoorzigtig isgeworden,maaktm en
door verwarming met water en een weinig
salpeterzuur Ofmeteene alkoholische kaliop-

lossing wederkletlrloosen doorschjnend.Phosphorvormtm etzuurstofonder-phosphorigzuur
(HcPOc),phosphorigzuur anhydride (P:Os),
phosphorig zuur (HsPOs),phospborzuur anhy-

dride (P:O5) en phosphorzuur (HsP04).Gewoonyhosphoriszeervergiftig en heeftreeds
in klelne hoeveelheden eene doodeljkewerking.O0k phosphordamp iszeernadeelig voor
de gezondheid, en wonden, door brandend

ghosphorveroorzaakt,zjn gevaarljkenmoeipeljk tegenezen.R00d phosjhnrdaarentegen
ls onschadeljk. Men gebrulkt phosphor t0t

phosphorirzuur, geeft licht in het donker hetvervaardigen derontbrandbare massa v00r
en ontwlkkelt een knooookachtigen geur. strjkhoutjes, voorts t0t het vergeven van

Tevens wordt een gedeelte der zuurstofgeo- ratten en muizen,t0t het bereiden van somzoniseerd,en er Ontstaan dampen van salpe- mige teerverwen en van phosphorbrons,doch
terig zuurammonium ,diedoorbjgemenqden slechts zelden t0t geneesmiddel.Het werd in
phosphordamp glans verkrjgen.Een welnig 1669 door Brand te Hamburg en later nog-

damp van terpenttjnolie in de luchtverhin- maals door Kunekel ontdekt en aanvankelj'k
dert het geven van licht en tevens de lang- uit urine verkregen.H et ontving den naam
zame oxydatie. De warmte, welke zich bj van phosphor(lichtdrager)wegenszjneeigendeze langzam e oxydatie ontwikkelt, is vol- schap om in het donker lichttegeven.Seheötdoende om een hoople phospborus te docn ter ontdekte in 1845 hetam orph phosphor.
sm elten, waarna bet ontbrandt en m eteene
Omtrentdepkosphorohlcidenvermelden wj
witte,lichtgevende vlam in phosphorzuur an- hetvolgende:Bj dewerkingvandroogehloorhydride veran4ert.Om 4ie reden moetphos- gas op phosphor ontstaAt phosphorohlorure
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(phosphortrichloride, PCl:) a1s eene kleur- endoetzilverzoutengeelenmaynesiumzouten
looze vloeistof met een doordringend zuren bj aanFezigheid van overvloedlg ammoniak
erslaan.Eene zeer verdunde oplossing
reuk eneensoorteljk gewigtvan1,61,terwjl witnehet bj 78OC.kookt, in eene spiritusvlam wordt door molybdeenzuur ammonium geel
verbrandt, in de opene luchtsterk walmt en gekleurd,terwtjlerbjmeerconcentratieeen

met water zich in phosphorig zuuren chloor- gele neêrslag ontstaat. Posphorzuur is driewaterstof ontbindt.Hetkan eenegroote hoe- basisch en vormt dus 3 reeksen van zouten.
veelheid phosphorus oplossen en is oplosbaar Hetw ordtals geneesmiddelgebruikten werkt
in zwavelkoolstof en benzine.Bj eeneaan- in hetalgemeen als de overigemineralezuren.
houdende behandelinp met chloor verandert 2
Ve
10
r-hit21mp
st
raonopvveorrlmi
sphtoerrzueunrvet0
het in phosphorchlorzde,pl
5 C.,
d
iesg
t hpehtowa
rt
tosphorsnpraloride
en phos
phorpentaehloride (PCls).Dlt ontstaat andertin para-ofpyrophos
pltorzwgbr (H4P:O/).
00kbj dewerking van overvloedig chloorop Dit bljft geruimen tjd onveranderd,vormt
phosphor (inzonderheid op eene Oplossing eene zure stroop en geeftbj hetverwarmen
van 1 deel phosphor in 5- 6 deelen zwavel- derverdunde opl
ossinyqewoonphosphorztlur.
koolstof). Het vormt kleurlooze kristallen, Bj eenesterkereverhlttlng vangewoon phos-

sublimeert (zonder te smelten) bj 1000 C., phorzuur ontwijlkt n0g meer water, en er
smelt onderverhoogde drukking bj 1480C., bljftmetaphosphorzuur (HPOs)achter.
brandtin eenespiritugvlam ,walmtin deopene
Phospkorzurezoxfdl ofphosqltaten vindtmen

lucht en geeft met veelwater phosphorzuur in de natuur sterk verspreld; inzonderheid
en chloorwaterstofen metweinig waterphos- in phosphorzuur calcium (apatiet, phospho-

phoroxychloride (POCls).Ditlaatste verkrjgt riet), een bestanddeelvan vele gesteenten en
men het gemakkeljkst door destillatie van een hoofdbestanddeel der beenderen. O0k
phorphorsuperchloride met gekristalliseerd
boorzuur of
'droog zuringzuur.Hetvormteene

phosphorzllur alurûiniuta en phosphorzuur

jzeroxyde komen dikwjlsvoor.Bj hetneutraliséren '
van het gewoon driebasisch phosphorzuur (HsP04) met natron ontstaat gewoon phosphorzuurnatrium (NaaHP04),hetwelk echter uitmetaalzoutoplossingen meestal
baar
dri
ebas
isr
ch
Pyropos
ho
sphor
zhu
r vo
mtzo
2ut
endoetneêrslaan.
waterqhosphorzuuren chloorwaterstof.Deze onopl
metaphosphorverbindlngen zjn van groot belang geweest
voor de ontwikkeling der organische chemie. zuur ééne reeks van zouten. - PhosphorPltosphori
y zv> (HsPO4) ontstaatbj eene zuur ammonium (NH4I:HPO4ontstaatbj het
langzame oxydatie van phosphor in vochtige neutraliséren vanphosphorzuurmetammoniak,
luchtenbjdeontleding vanphosphorphlorure vormtgroote,kleurlooze,gemakkeljk oplosdoor water, bjv. wanneer men chloor in bare kristallen, reageert alkalisch, verweert
phosphor onder Niater VaD 50O C. brengt. in de luchten laateen zuur zout achter,hetPhosphorig zuur vormt kleurlooze kristallen; welkbjverwarmingmetaphosphorzuurlevert.
het ontbindt zich bj eene sterke verhitting - Phosphorzuurnatriumammonium (phosphorder oplossing in phosphorzuur en phosphor- zout; salmicrocosmicum , Na(NH4)HPO4+
waterstof en oxydeert, vooral in eene ver- 4H:0)verkrjgtmen bj hetnelltraliséren van
dunde oplossing,in de luchtspoedig t0tphos- twee geljke hoeveelheden phosphorzuur, de
phorzuur, heeft wegens de sterke verwant- eene met soda, de andere met ammoniak en
s
chaq t0t zuurstof eene zeer reducérende dan deze vloeistoFen tevermengen;hetvormt
werklng en vormt zouten van welke alleen groote plat
en, verweert,reageertalkalisch,
diederalkaliën gemakkeljk oplossen.
ls gemakkeljk op te lossen en geeftbj verPhosphorznur(HsPO4) ontstaatbjhetkoken warmingmetaphosphorzuurnatrium ,datbjhet
van eene oplossingvanphosphorzuuranhydride smeltenm etaaloxydenoplostendaneigenaardige
(P:0,),hetwelk men verkrjgtdoorhetver- kleuren vertoont. - Phosphorzuur bau um
branden van phosphor in de opene lucht als (BaHP04),uitbarytzquten door gewoon phosergeslagen,is kleurloos,
eene kleurlooze,zeer hygroscopische,bj aan- phorzuur natrium nea
raking metw ater sissende en op de tong als schubbig kristalljn en moejeljk op telossen.
gloejend metaalbrandende massa,alsmedebj - Phosphorzuur lood (PbHPO4), uit overde oxydatie van phosphor met salpeterzuur. vloedig logdsuikerdoorgewoon phosphorzuur
Te voren bereidde men phosphorzuuruitbeen- natron neergeslagen?is kleurloos,amorph en
deren,doorhetopeeneomslagtigewjzevan onoplosbaar.Men vlndt hetin de natuur met
den kalk af te scheiden.Tegenwoordig ver- chloorlood verbonden als pyromorphiet.
warmt men 1 deel phosphor met 12--14 Phosphorztlur jzeroxydule vertoontzich als
deelen salpeterzuur (van 1,2soorteljk gewigt) eene witte delfstof,die in deopene luchtd00r
aanhoudend op 70O C. en laat de oplossing oxydatie blaauw wordt.Phosphorzuurnatrium
daarna verdampen totdat het overtollig sal- doet uit jzervitriool een kleurloos basisch
peterzuur verdwenen en het aanwezig phos- zout(Fe?PcOa)neêrslaan,datin wateronopphorig zuur geoxydeerdis.W anneermen phos- losbaar 1s, in de lucht blaauw wordt en den
phorzuur bj 1800 C. uitdampt, vormt het naam draagt van ferrum phoaphoricum. eene soort van kleurlooze stroop met een Phosphorzuurjzeroxyde (F%P:0:)wordtuit
Boorteljk gewigt van 1,88 en kristalliseertin eenejzerchloride-oplossingdoorphosphorzuur
kleurloozevloeistofmeteen soorteljk gewigt
van 1,7, verstjftin kristalljnen vorm bj 10OC.jsmeltwederom bj - 1,50C.,kookt
bj 1100 C.,walmtin de luchten geeftmet

groote zuilen.Hetis tegen hetvuur hestand, natrium neêrgeslagen! het is witvan kleur,
ontleedtnitraten en sulphaten in de gloeihitte Qéoplosbaar in water en bevindt zich in ver-
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schillende gesteenten. - Pyrnphosphorzuur uiteene metsalmiak enamponiak vermengde

jzeroxyde metcitroenzuur ammoniak iseen
zeer gezochtjzerpmeparut.- Het basisch
kaliumzout(KaP04)vnrmtgemakkeljk0p10sbare naalden, - het gewoon kaliumzout
kriBàlliseertmoejeljk en geeftbj
(
h&HPO
et gloej
p)
en stralig kristalljn pyrophosphorzuur zout (K4P;Or).Phophorzuur calcitlm
(beenderenaarde,CaaPgO:)vindtmen inbeen-

deren en metQuor-en chloorcalcium in apatieten phosphoriet;hetwordtuiteenechloorcaldumoplossing door basisch phosphorzuur
natrium neêrgeslagen i: amorph, in water
weinig oplosbaar, en werdt door zuren ge-

magnesia-zoutoploasing 4oorgewonnphoaphor-

zuurnatrium neergeslagen,iskristalljn.moejeljk oplosbaarin water,maargemakkeljk in
zuren, en laatbj hetgloejen pyrophosphorzuur magnesium (Mg:P207) achter.- Phosphorzuur natrium (NayHP04 +12H:0) ontstaat bj het neutraliseren van phosphorzuur
met soda en bj het neerslaan eener oplossing van beenderenasch in zwavelzuur met
soda;hetvormtgroote zuilen,heeft een verkoelend zouten smaak, wordt ligt door de
lucht aangetast, reageert zwak alkalisch,is

gemakkeljk op telossen,neemt in opgelosmakkeljk ontleed.- Secondairphosphorzuur ten toestand veelkoolzuurop,smeltBpoedig,
calcium (CaHgPO4+ 4H:0)wordtuitchloor- wordtwatervrj en geeftbj hetgloejenpyrocalcium dnor gewoon phosphnrzuur natrium phosphorzuurnatrium,bjhetverdampen der
neergeslagen en door koken metwaterineen oplossingmetnatronontstaathetnormaalzoutj
zuur en een normu lzoutontleed.- Primair en bj vermengingmetphosphorzuurhetzuur
phosphorzuur calcium (CaH4P:O,)onstaatbj zout.- Pyrophosphorzuurnatrium (Na4P:Ov+
d
e behandelinq van de beide vorige zouten 10H20)vormtzuilen,welkebestandzjntegen
met zuren, knstalliseert in platen,verweert de lucht,reageertalkalisch ,is minder 0p10sbj 1000C.,neemtindeluchtwed.
erom water baardanhetgewot
zezoutengaatbjhetkoken
op, geeftmet weinig water phosphorzuur en metsalpeterzuurhoudend witerdaarinover.Ca4HPs0I:,datallengsin de vloeistofOplost, Phosphorzuur aluminium vindt men in de naen m et veelwater aanstonds eene heldere0p- tuur in onderscheidene gesteenten.
lossing, die echter, evenals de voorgaande,
Phospkorwaterstof(PHa)ontstaatmetonder-

bj hetkokenCaHPO4afscheidt.Metnormaal
caldumphnsphwqt, jzeroxyde en aluinaarde
geeft het zure zout Becundair phosphorzuur
ealcium,jzer-enaluminiumpYsphaat.Onder

phosphorigzuurkalium (enwaterstoflbjdewerking van phosphorop kaliloog,bj ontleding
van phosphorcalcium met water ofzoutzuur,
bj het verhitten van phosphorig en onderden naam nnperplw.
v haatis ten behoeve van phosphorig zuur en bj de werking vanwater
den landbouw eene stof in den handel,die of kaliloog op iodphosphor. Zj vormt een
be8tM tuiteen mengselvan primairphosphorzuur calcium en zwavelzuur calcium. Toen
de landbouwersop voorlichtingvan veleKheikundigen t0t de overtuiging waren gekom en,
dat de gewassen phosphorzure zouten behoe-

kleurloos4as,riektnaar knûflook,isweinig
oplosbaar ln water, iet: meer in alkoholen
aether,Yeefteen soorteljk gewigtvan 1,185,
oxydeert in de opene luchtbj een gewonen

w armtegraad is zeer brandbaar en verbrandt

ven,begonnen zj beenderen,in fJn gemalen meteene lichtgevende vlam,onderafseheiding
stM t,als mestte gebruiken;Bedertvelejaren van witte nevels van phosphorzuur.Hetgas,
is de hoeveelheid hiervan nietvoldoende voor
de vraag en is men overgegaan tot hetgebruik van hetphosqhorzuurcalcium,dat als
delfstofvoorkomt.Dltw ordtevenwelte langzM m opgelost, en ten einde de planten m et
het noodige phosphorzuur calcium te kunnen

uit kaliloog en phosphor verkregen of 0ok
uit phosphorcalcium en water, ontbrandt in
de opene lucht van zelfen is deze eigenschap
verschuldigd aan een gehalte van vloeibaar

phosphorwaterstof (P:H4).Deze is kleurloos,
zeer vlugtig en w ordt ligt ontleed in phos-

voorzien, worden die mineralen (coprolieten, phorwaterstofgas en vaste phosphorwaterstof
phosphu t,guano,apatietenz.) eerst fln ge- (P4H:).Deze laatste ontstaatook bj deont-

malen en dan door zwavelzuur ontleed.Bevat ledi
ng vangasvormigephosyhorwaterstofdo0r
hetsuperphosphMtjzeroxyde,aluinaarde,of chloor.of van phosphorcalclum metzoutzuur
is het gemengd metbeenderenmeel,dan 0n- bj verwarming.Zj isgeel,vlokkig,zonder
dergaat het primair phosphorzuurcalcium de reuk of smaak, ontbrandtbj 2000C.en bj
reedsgenoemde omzetting,enwordtsecundair een harden slag, ontbindt zich in vochtige
phnsphorzuur caldum neergeslagen.Terwjl lucht,vooral in het licht, en ontleedt zich
men gewoon is het primair zout oplosbaar bj een hoogen warmtegraad in harebestandphosphpt te noemenj wordt het neenndair deelen ofgeeftgasvormige phosphorwaterstof.
#@re8,'
1f:e#ofneêrgeslagen phosphaatgehee- Phosphorbrons is eene doorKnnzelaanten;d1t i: in water welniet oplosbaar,maar gewezene legéring van ongeveer 90 gewigtszeerfJn verdeeld en oploBbaar in koolzuur deelen koper,9 deelen tin en 0,5- 0,15 deelen
houdend water. Phosphorzuur kobaltoxydule phosphor. Dit laatste veroorzaakt eene volis het Saksische kobaltoxyde (KosP:Og) van volknmene redudie van het in het brons OPden handel,en pyrophospkorzuur kobaltoxy- gelost oxyde en, volgens het gevoelen van
dulevormthetkobaltviolet.- W aterhoudende Kûngel, de verandering van het tin in een
bysische koperphosphaten vindt men in som- kristalliseerbaren tocstand, waarin het zich
mige gesteenten,en phosphorzuurmagnesium gemakkeljker verbindt methetkristalliseerin granen en beenderen.- Phosphorzuuram- baar koper. In e1k geval wordt door het
moniummagnesium (NH4)MgPO4+ 6H:Oheeft phosphorgehalte de eenvorm igheid der bx'onsmen in gtruviet en rottende urine;het wordt massa aanmerkeljk verhoogd.Daarenboven
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geefthet, zoodra zjn bedrag 0,5 te boven
gMt,aandiemasBaeqnefraajekleqr,welkeûp
dievanmetgoudzaamgesmoltenknpergeljkt.
Tevens geljkt de korrelop debreuk op die
van sfnxl,terwjlde veerkrachten devastheid aànmerkeljk worden verhoogd.Hetge-

voorts j
)'@vloeispaaten voor@lbj debekendelichtgevende Bteenen,nameljk bj het
langsdroogenweg en bjhoogenwarmtegraad

ding der bestanddeelen kan men aan het
phosphorbrons verschillendeeigenschappenbezorgen,diehetvooronderscheideneoogmerken
geschikt maken.Men bezigt hetvoorgeschut
hulzen van patronen,geweerslotenen geweer-j
loopen,t0tschroeven,bouten,telegraafdraden
en deelen van machines.Men kan hetgemak-

redudie van zwavelzuurbaryum metkcol. 0m
lichtgevent
le steenen van strontiaan te vervaardigen,iseenelagetemperatuurvoldnende;
die van calcium daarentegen vereisehen gedurende een halfuur eene aanhoudende hitte
van 800--9000 C.,terwjl die van baryum
n0g hoogeren warmtegraad noodig hebben.

verkregen zwavelcalcium, zwavelbaryum of

zwavelstrontium. Men verkrjgt bjv. Canfps',
sphosphor dooroeBterschalen te gloejen
smolten metaal is zeer dl
m vloeibaar en vult me
tzwavel, - Osann'slichtgevenden gteen
d
e
alzoo
flnste gedeelten van den vorm. doorhetglpejenvanoestersehalenmetrealgarj
Dooreene doelmatlgewjzigingin deverhou- en den lichtgevenden steen van Bologna door

keljk meteenelaag ylatinabedekken.

velbaqum uitzwaarspMtgeefteenoranlePhosphoreseentle noemt men deeigen- Zwa
kleurig, u1t kunstmatig bereid zwavelzuur
schap van verschillende ligchamen. om bj baryteen groenlicht.Bjtendekalk vankalk-

een gewonen warmtegraad 0en iaauw lichtte
geven. Dit kan uit onderscheidene oorzaken
voortkomenj - en wel in de eerste plaats
uit een scheikundig verloop. Phorphor geeft
licht in het donker,wanneerhetinaanraking

spaat, met zwavel gegloeid,geeR een r0o;achtig geel, van aragcniet een groen licht.
Zwavel, met strontiaanaarde onder 5X 0 C.
gegloeid,schittert geel,boven 5000C. paars,
en zwavelstrontium metzwavelzuurstrontium
is met den dampkrinr en verbrandt daarbj heeft een blaauwen glans. Zelfs hetdiluse
langzum t0tphosphong zuur. Om die reden daglicht geeft aan llchtgevende steenen in
geeft het geen lichtin hetluchtledige en in koxten tjd eenigen glan:, maarvochtigheid

zuurstofvrje gassen en o0k nietin zuivere
zuurstof, dewjl het zich in laatatgenoemd
geval met eene digt: laag oxyd: bedekt.
Dampenvan aether,petrôleum,terpentjnolie,
olievormend gas,zwavelwaterstofenzwavelig

vernietigt de phosyhorescentie.Deintensiteit
derphosphorescentle stnn,
tin geenerleibetrekking tot haren duur.Vele liebtende steenen
sehittexen uren lang,doch demeeste delfstoffen en zouten Blechts eenige geconden ofmi-

zuux beletten het lichtgevenyzelfsbj 39O0. nuten.T0thetonderzoek van dezeverschjnselen dient de phf
lsphorostsoop van Beoqncel9
waardcor men den tjdtusschen deinsolatie
geven zj een vrj sterk licht:vleeseh van en de waarneming t0top deeleneenersecende
zwjnen en viseh desgeljks. Men heeft de verkort. Daardoer is gebleken, datmen bj
lichtgevendeversehjnselen nnderzochtbjAga- vele ligchamen de eigenschap derphnsphcregW anneer hput,bladeren en zwammen in een
bepaalden staat van ontbinding verkeeren,

dc'
.: olearius Dec.en Roœnorpha. Eerstge- centie aantreft.
melde paddestoelgroeit in Provence aan den
Phosphoriet, eene vezelachtigetatdigte

voetderoljfboomen engeeftlichtbj dagen
bj nacht.Daaltdetemperatuurbeneden30C.,
dan verdwjnt het licht;daarentegen bereikt
hetzjn maximum bj 8- 100C.Hetliehtgeven
is hierbj gebonden aan de aanwezigheid van
zuurstof. Andere lichtgevende soorten zjn:
A. Gtlgtfleri Berk. (Brazilië), A. klev.
v
lnmpl
.. (Amboina) en A. zloc/ïlvcex,
v Lên.
(Man'
lla).Bj Rizomorpha ,
slàferrt-el en swbcprfïcllid geven de sljmerig-kleverige uiteinden der Jonge spruiten het meeste licht.

eoort van apatiet met eene witte,grjzeof

mechanische werkingen,bjv.bjhetstampen
van krtlten suiker,bjhetspljtenvanglimmer ofwanneermen 2 stukken kwarts tegen
elkanderwrjft.0ok ontwikkeltzich G:leens
lichtbj kristalvorming.- Inde derdeplaats
wordt het meermalen tevoorschjn geroepen
door verwarming. Vele diamanten en vloeispaatkriatallenBchitteren reedabjeenematige
hitte.- Eindeljk kan zj plaatsgrjpendoor
eene voorafgaande opslorping van zonnelicht
(insolatie),eledrigch ofmagnesiumlicht.Deze
eigenachap vindt men bj vele diamanten,

docdeljke ziektej veroorzaakt door het in-

bruinachtigekleur,vindtmenin onregelmatige
knollen in zaehte gesteenten, vooralin den

weeken kalksteen derJuravormingbjApberg

enz.Dit phosphorietvertoontzich in onregelmatige, doorboorde stukken, is doorgaans
week, zoodat het aan de tong kleeft, heeft

in holten vaak eene niervormige gedaante,
is ilnvezeligymatglanzend,geelachtlgofr00dachtig grjs,en bevat43,530/0phosphorzuur,

3,55% kalk, 2,09C/o iuorium, 0j90/0 jzerTot de lichtgevende dieren behooren inzon- 5
oxyde, 0,73 kali en een weinig natron en
derheid vele zeebewoners,- voortsonderde magnesia. Men vindt vonrts phosphoriet bp
inseden hetJohannes-ofglimwormple,Lam- Koersk in W oronesh9 in het Lahndal in
y
zyrï:noetilwea en splendida enz.- Phosphor- Wallisen vooralin Ejtrsmadura.
escentie kan in detweede plaatsontstaan door
Phosphorvergiftlgm g is meem leene
wendig gez
be
rl
u
ik
Vaig
nhe
pdheona.
phor nf phosphorfs
tnd
houdende
Sedert het algemeen gebruik van strjkhoutjeBbehoort eene
phosphorvergiftiging niet tct de zeldzaamhe-

den.Hal'everBchjnBelen zjn verschillendnMr
gelang der inqenomen hoeveelheid phosphor.
Is deze aanzlenljk, dan ontstaat er eene

hnevde
i
igeke
mMg
sntek4ienng,bu
ov
ergaande in Nn
el eo
nnt
i
ik
.

Doar braklpg

worden nMr kyoiook riekende masn's uitgeworpen, dielnhetQonkerbj verwarming
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afwrjvinglichtgeven.Durbj komtdiarrhé
metpjnindeingewanden.Eerlangopenbaart
zich een algemeen verval van kxachten; de
huid isdaarbj zeerbleek en erlangtmeestal
kort vöör den dood eene gele kleur,waarna
het sterven vermoedeljk veroorzaakt wordt

denbaek (bj herhaling uitgegeven)vermelding
verdienen.Zt
jn,Nomocanon'',eeneverzameling
van Keizerljke wetten enKeizerljkebepalingen, is voor de kerkgeschiedenis niet van

belang ontbloot,- en zjne brieven werden
in hetlichtgezondendoorMontaeutiun(1651).

Photogeen of mlneraal-olie i: eene lichtgeringere hoeveelheden phosphor in het lig- gevende zelfstandigheid,welke men verkrijgt
ehaam aanwezig, dan vertoonen zich die uit de drooge destillatie van bitumineusen
verschjnselen veel :aauwer en er bestaat leisteen,van vele steen-enbruinkolensoorten,
hoop op herBtel. Het is niet naauwkeurig turfen asphalt,-- en we1uitden ziehhierbj
bekend, h0e groot de hoeveelheid phosphor afscheidenden teer, vooral uit den bruinwezen moet om den dood te veroorzaken.Het kolenteer. Het is in gezuiverden toestand
herkennen van eene phosphorvergiftiging is eene klenrlooze, waterheldare vlgeiBtnf met

door eene verlamming van hethart. Ztn er

bj hetleven van den ljdervaak zeermoeje- een eigenaardigen,aethérischen reuk en een
80-0,81. Hetisbj
ljk. Hoewel zj voorts in hetltlk bepaalde soorteljk gewlgt van 0,

kenteekens achterlaat,kunnen erin criminéle een gewonen warmtegraad niet ontvlambaar,
zaken veelalgroote zwarigheden ontstaan uit zoodat men het van eenepit moet voorzien,

het feit, dat het phosphor gewoonljk niet maar bj 45OC.brandthet 00k zonderpit.
meer in de maag en in de darmen aanwezig Bj het gebruik van goedphotogeen in eene
is, maar op andere plaatsen des ligehaams hiervoor bestemde lamp bljft de pit gein scheikundige verbindingen. Hetonderzoek

heel en al blank en onverkoûld. IB het

van het ljk na eene phosphorvergiftiging photogeen echter geel, dan scheidt het in
levertde volgendever8chjnselen op:Dehuid de pit k001 aft daar de kleurgevende zelfis bleek en tevens min of meer geel,- de standigheden nietvlugtig zjn;daardoorworspieren zjn lichtgrjsachtig rood en slap,-- den de poriën van de pitverstopt,zoodathet
het Bljmvlies der maag is bleek,witachtig lichtgevend vermogen vermindert.Is de lucht-

geel en gezwollen, en hare klieren in vet trekking in de lamp voldoende,danverbrandt
Veranderd, - 00k het spiervleesch van het hetphotogeen zonder eenigen reuk.Het phoharten denieren ztjn gedeelteljk in vether- togeen is een mengselvan koolwaterstolen,
schapen,- en de leverisgroot,geelen des- inzonderhei
d van heytaan (GHI6) en octaan

geljkavan vetdporwassen.Wordteenephos- (C:H1a). Tegenwoordlg komen ligtere photophorvergiftiging aanstonds ontdekt,dan ver- genen van 0,78 onderden naam van benzine i
wjdere men met eene maagpomp de phos- den handel.
Photor aphie,eenwûord,hetwelk IicAfphorbevattende zelfstandigheden en voorzie
haar van indiFerente vloeistolen.Heeftmen seltrift beteekent, nûemt men de kunst om
geenemaagpomp,z00nememenzjnetoevlugt doordeveranderi
ng,welkescheikundigepraetot een braakmiddel en zoeke voorts door
prikkelende m iddelen hetvervalvan krachten

paraten door den m vloed van het licht onder-

gaan? afbeeldingen te vormen. In hare eenvoudlgste gedaante wordt de photographie tot
Photlus, een geleerd patriaxch van Con- het copiéren van teekeningen gebezigd. Dit

aftewepden.

stantinopel,waBeersthoofdman dexljfwacht, geschiedt door een stuk metzilverzouten(salvoorts onder keizer M ohaël III staatssecre- peterzuur zilver en chloorzilver)doûxtrokken

taria, en zag zich in 858 in plaat: van den papier onder eene teekening te leggen en
verdreven Ignatiu.
g tot patriarch van Constan- daarna aan het zonnelicht bloot te stellen.
tinopelbenoemd.Toen pausNoolaasI in863 Ditschjntdoorallelic.
htegedeelten derteehetbesluituitvaardigde,waarbjIqnatinsterug- kening heen en klem-t het daaronder gelegd
geroepen werd, belegde Pltotiws in 867 eene stuk yapi
er zwart.De donkere strepen der
Kerkvergadering te Constantinopel,welke T#. teekenlng weren echter het licht af,en hier

natLws in den ban deed,doch hj werd door bljft gemeld stuk papier duswit.Men Rrkeizer Ba.
ilLus in 869 in een klooster gesto- krjgt hierdoor derhalve eene copiein witte
ken,omdathj dezen wegenshetvermoprden omtxekken op een donkerbruinen grond,die
van zjn voorgangerMokaëlmetdenbanvloek nu duurzaam gemaakt(geixeerd)mnetworbeladen had. Toen l-qnaténs voorts wegens den, om in hetlicht onveranderd tebljven.
Dit geschiedt door het papier te behandelen
met eene oplossing van onderzw aveligzuur
natrium , hetwelk alle zilverzouten oplost en
dus deonrzaak dergevoeligheid voorhetlicht
weder,omdat hj zich nigtnMrden wensch wegneemt. Zulk eene copie,waarop licht en
van den Paus wilde schlkken, in den ban sehaduw ziehJuistin den omgekeerden Btand
gedaan en door keizer Leo in 886 naa' een van het origineelvertnûnen, noemt men een
Arménisch klooster verwezen, waar hg in ne-qatief.Legtmen ditopeenstukmetzilverde regtspleging over de pas bekeerde B0elgaren in verzet kwam tegen den Heiligen
Stoel te Rome, werd Pltotiws in 8;8 weder
door den Paus al: patriarch erkend,doch00k

891 overleed.Hj heeft een grootaantalge- zouten gepraeyareerd papier en plaatstmen
Bchriften nagelaten, van welke inzonderheid een en anderln hetlicht,dan verkrjgtmen
de rBibliotheca (uitgegeven door Bekker, eene positievecoyie,welkegeheelovereenkomt
1
8Q4)', welke uittreksels bevat uitmeelen- mct de oorBpronkeljk teekening.Doordeze
deelBverloren gegane werken van Q80 Grlek- handelwjze nu kan men platte teekeningen
Khe prozaschNvers,en een Griekseh'wnor- copiéren maar geene afbeeldingen van lig-
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chameljke voorwerpen leveren. Hiertoe bedient men zieh van de eamera oldxrg (zie
aldaar),die eene afbeelding van zulke voor.
werpen brengtop eenematglazenschjf.Doch

tegen 6en donkeren achtergrond,dan vertoont

hetbeeldzich positief,enwelhetduideljkst,
wanneerde plaatzeerkortentjdindecamera

obscura aan het lieht was blootgesteld.Men
00k het zilverzoutpapier kan h%rnietdienen, vervaardigde dan 00k te voren door middel
daar hette weinig gevoelig isvoorhetleveren van collodium positieve beelden op glas en

van betrekkeljk zwak verlichteoptischebeel- gafdaaraan den naam vanpanotqpen.In den
den.Men gebruikthiertoeeeneveelgevoeliger laatsten tjd leverde men er ln Amerika
zelfstandigheid,nameljkiodzilver,verbonden op zwart gelakt blik onder den naam van
met broomzilver. Toen de photographie n0g ferrotypen.In Europa zoektmen gewoonljk
ill hare kindsheid was, vervaardigde men
gevoelige platen van iodzilver. door zilveren

negatieve beelden naar de natuur te vervaardigen,om ze vervolgens op gepraepareerd

platen boven ioddampen tehouden(daguerro- papier over te brengen (photographisch patypie).Zulk eene plaatwordtdoordevorming pier).Papiermeteene l=geiwltçeeftglansvan iodzilver geel.Brengtmen zulk eenelaag rjke beelden, maar die met stjtsel(arrowvan iodzilver op de plaats van het beeld in root)zjndof.- Hetalbuminepapierisvooral
de camera, dan ontvangtzj een indruk van geschiktvoorkleinebeelden,daarhetdefjnste
het licht, zonder eene zigtbare verandering txekken van het origineel opneemt,terwjl
te ondergu n. Dan eerst, wanneer men de voor groote photographieën doorgaansarrowplaat boven kwikzilverdamp houdt,komteen rootpapiergebezigd wordt.Men gebruikt voor

positiet'beeld tevoorschjn,dewjlde kwik- hetalbuminéren bquldesoorten vanpapier,
bolletles zich dââr terplaatsehetmeestver- vermengt eerst eiwlt met in water opgelost
digten, waar het licht het sterkst gewerkt chloorammonium ,klopthetmengselt:tschuim
heeft.Dedaguerrotypie levertregtstreeksnaar en laat hetblad op dehelderevloeistof,welke
de natuur eene fjne afbeelding,dieevenwel zich Van het schuim afscheidtjeene minuut
te veelglinstert om goed te voldoen.Daarom (jrgven.
**
Het gedroogde papier Aiordtin eene
werd deze handelwjze dan 00k vervangen donkere kamer op eene oplossing van salpedoor het gebruik van collodinm, hetwelk een terzuurzilver in water gelegd, waarbj het
negatief beeld geeft, dat echter door het zich met chloorzilver verzadigt, vervolgen:
volgen van den boven reedsaangewezen weg weder gedroogd en is dan gereed.Men legt
een w illekeurig aantal positieve beelden op hetnegatiefmetdecollodiumzjde naarboven
daartoe geschikt papier kan bezorgen.Door op de jl
asplaat,die den bodem vormt van
m iddel van collodium kan m en grooter en hetcoyl
derraam,- voortshetpapiermetde
goedkooperafbeeldingenvervaardigen.Daartoe gevoellge zjde naar beneden op hetnegatief
neemt men glazen platen,diezorgvuldig wor- en sluit het copiëerraam , zoodat hetpapier
den gepoetst,en begietze met eeneoplossing vast op het negatiefgedrukt wordt, waarna

van collodiumwol (pyroxyline) en 1
'od- en men door het omdraajen van het rMm het
broomzouten in alkoholen aether.Deze vloeibare laag droogt aanstonds in t0t eene geleiachtige massa en wordt daarna in hetdonker
in eene oplossing van salpeterzuur zilver gedompeld. Hier veranderen de broom-en iodzouten in iod-en broomzilver,en dezebljven

negatief naar het licht keert. Nu Bteltmen
dezen toestel zoolang bloot aan de werking

van het licht, totdat alle partjen van het
beeld voldoende zigtbaar zjn. Vervolgens
spoelt men dit af met water, om het achtergebleven salpeterzuur zilver te verwjde:Jn verdeeld in de collodiumlaag. De aldus ren, en dompelt het daarna in eene oplostoebereide plaat wordt uit de zilveroplossing sing van goudchloride-kalium en azjnzuur of
(het zilverbad) genomen en in vochtigen toe- boorzuur natrium in w ater. D e roodbruine
standineen donkerkastjeindecameraobscura kleur van het beeld verandert hierdoor in
gebragt,voorts aan de w erking van hetlicht eene paarsblaauw e terwjl men door wjziblootgesteld en alsdan in een donker vertrek ging van ditbad o0k nog anderekleurnuances
met eene oylossing van jzervitrioolbegoten. verkrjgen kan.Het beeld wordt daarna in
D eze doetu1tdesalpeterzurezilveroplossing op eene oplossing van onderzwaveligzuurnatrium
de plaataanstonds m etallisch zilver in dege- geixeerden eindeljk zorgvuldiggewasschen,
daante van een bruin poederneêrslaan,en dit waarvoor men bepaaldetoestellenheeft.W ordt
geschiedt op die plaatsen het sterkst,waar nameljk hetonderzwaveligzuurnatrium niet
het licht het krachtigst gewerkt heeft. Het naauwkeuri
g door afwassehinq verwjderd,
beeld wordt daarna n0g versterktdoorhette dan ontbindt het zich door mlddel van het
begieten meteen mengselvanjzervitrioolen koolzuur der lucht en vormt dpor zich te
van eenecitroenzurezilveroplossing,waardoor verbinden met hetbruin metallischzilver,dat
een tweede neêrslag van zilverdeeltjes ont- de omtrekken der beelden doet uitkomen,
staat. Daarna wordt het negatief gefxeerd zwavelzilver,waardoor het beeld eene gele
doordien men het iod- en broomzilver door kleur ontvangt. De gedroogde beelden woreene oplossing van onderzwaveligzuurnatrium den daarna van pasafkesneden opgeplakten
uit den weg ruimt en het beeld met een tusschen rollen gesatineerd.Beelden oparrow-

alkoholvernis bedekt.Op deze wjze veGrjgt rootpapier worden op dergeljke Wjze bemen in de eerste plaats een photographisch
glasnegatief, waarop de lichte gedeelten van
hetorigineel donker en de donkere gedeelten

handeld.
De phothographie dientvooraltothet ver-

vaardigen van portretten,- voort!vanlandlicht (doorzigtig) zjn. Beschouwt men het schappen en kungtproducten.Zj 1sharehe-
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s
dl
geh
da
e menheid niet alleen Ver- zilverzout in eene gevoelige laag heeft verandcehu
ndla
lg
eanvodlko
scheikundige praeparaten, derd, welke geen zilverbad noodig heeft
maar 00k aan de groote verbetering der pho- (emulBiecollodium).
tngraphische lenzen. Aanvankeljk bezigde Hetscheikundig verloop,hetwelkdegrondmen eene enkele achromatiBche lens,welke slag uitmaakt der photographie, is in vele
eene langdurlge lichtwerking vereischte,doch opzigten nog raadselachtig.Het isintusschen
thans eene dubbele lens, die in veelkorter een feit, dat chloor-,broom-en iodàilver in
tjd veel duideljker beelden levert.Bj het het licht van kletlr veranderen;ditgeschiedt
opnemen van landschappen en gebouwen is bj chloorzilver het sterkst en bj iodzilvçr

niet zoozeer eene aanzienljke lichtsterkte
alswe1een groote gezigtshoek noodig.Daart0e gebruikt men tripletoblectieven (drievoudige lenzen),welke met groote naauwkeurigheid en met een gezigtshoek van meerdan
45O werken.Hierin echter worden zj overtroFen dopr den aplanaat van Steinheil,die
een gezigtaveld levert van 650,terwjlmen
v00r een n0g grooteren gezigtshoek zjnetoevlugt neemt t0t den pantoscoop van W'ldcA,
den wide-angle lens v>n Dallmeyer of'den

hetminst.Voortsweten wj,datbjdeeerste

roode, bruine en somm ige groene kleuren,
m aar zeer gevoelig voor somm ige blaauw e.
Rood haar en gele zomersproeten worden op
het beeld zw art, donkerblaauw e kleederen

verlichte plu tsen. De ontwikkeling (verduideljking)van hetbeeldisalzooeenadhaesie-

twee, blootgesteld aan het licht, chloor en

broom vrj worden eneenzilversubchlorideof
eenzilversubbromideachterbljven.Brengtmen
echter iodzilver in het licht, dan ontwaart
men geen vrjworden van iodium.Men neemt
echter wM r,datalle zelfstandigheden,diehet
iodium scheikundig binden, de gevoeligheid

van hetiodzilvervoorhetlichtaanmerkeljk

verhoogen, waaruit men kan aoeiden, dat
iodzilver t0t de stolen behoort,die,gevoelig
voor het licht,zich alleen krachtig ontleden

grooten aplanaatvan Sf-nkdl
' .Eerstgenoemde
heeft een gezigtsveld van 1000. De grootte bj de aanwezlgheid van een ligchaam ,hetvan het beeld isafhankeljk van den brand- welk zichmetdevrjwordendebestanddeelen
puntsafstand der lens.Om de camera te kun- verbindt.Hiertoe behooren:eeneoplossingvan
nen gebruiken voor lenzen van verschillenden helschen steen,tannine,galluszuur,pyrogalbrandpuntsafstand,iszj van een toestelmet luszuur enz. Zulke ligchamen noemt m en
verschuifbare buizen voorzien.
wekkeen of s-nibilatœ-en. De krachtiggte van
Van groot belang is voorts eene goede in- deze is salpeterzuur zilver.Valthet licht op
rigting vanhetphotographigchatelier,nameljk eene iodzilverplaat in de camera obscura,dan
eene zoodanige,waarbjmendoorhetopenen heeft er eene redtlctie plaats.Hierdoor event evenwel n0g geen beeld; dit
ofdigtmaken van gordjnen hetlichtnaarbe- wel ontstnn,
hoorenkantemperen.Daarenboven vereischtde komteerstte voorschjn,wanneermendaaoa
retouche van het negatief de hand van een eene oyl
ossing van jzervitrioolop denatte
kunstenaar.De photographie toch maakt ge- yl
azaitlvgelret
.Hetjzervitrioolwerktnietophet
l
o
d
,maar op devochtige zilveroplossing.
wnonljk de lichte partjen van een beeld al
te licht en de donkere alte donker.Voorts Het reduceerthieruit zilver in den Torm van
is hetpraeparaatnietzeergevoeligvoorgele, een ;Jn poeder,en dit slaatneêropdesterkdt
verloop,hetwelk overeenkomtmetdeontw ikkeling van hetdaguen-eotype doormiddelVan
we1eens wit en dieqe ploojen zwart.Men kwikdamp. Iets anders is de alkalische ontzoekt die gebreken u1t den weg te ruimen, wiltkeling der drooge broomzilverplaten;hier
door het negatief metpotlood ofzwartkrjt wordt de werking van het licht door eene
te bewerken,en men geefthieraan den naam reducérendeontwikkelingvoortgezet,nameljk
Ian retowehêren. Het bezigen van collodium dedoorhetlichtreedsgedeelteljk t0tzilverheeft wjders het ongerief,datdegevoelige subbromide gereduceerde plekken worden

platen slechts korten tjd goed bljven. Zj verder yereduceerd t0t metallisch,;Jn vermoeten dus onmiddelljk vöör het gebruik deeld zllver, hetwelk in dezen toestand niet
vervaardigd worden.Immersbj warm weder wit en glinsterend, maar maten grjsachtig
iB de zilveroplossing spoedig op de plaatver- zwart i8. Het fxéren geschiedt door de vordroogd en deze dientengevolge onbruikbaar. ming van dubbelzoutenvanonderzwaveligzuur
W p1heeft men droogeplaten vervaardigd,die natrium met onderzwaveligzuur zilver, die

eenige weken gevoelig bljven,mmqrzj zjn oplosbaar zjn in water.Hetpositiefverloop
op verre na z0o goed nietalsde natte.Men
bereidt zulke platen d00r eene iodbroomzilvercollodiumlaag met water aftespoelen en
du rna te begieten met eene verdunde 0pl0sBing van morphine ofmet eene oplossing van

tannine.Zj wnrden na de opneming van het

heeft plaats door eene door hetlichtveroorzaakte en doordeaanwezigheidvan organische
papiervezels bevorderde reductie van den helschen steen en hetchloorzilver t0tbruin metallisch zilver,datdeomtrekkenvanhetbeeld
aanwjst.Dezilverzoutenvan hetPapier wordenslecht:vooreenkleingedeeltegereduceerd;
hetoverige moetdoor spoelen,nameljkdoor
een bad in eene onderzwaveligzure natrium-

beeld met water bevochtigd en dan meteene
oplossing van pyrogalluszuur, zilverzout en
citroenzuur afgespoeld,wMrna hetbeeldzich
nntwikkelt. Drooge platen worden 0ok we1 oplossing verwjderdworden.Bj hetkleuren

in gereedheid gebragtdoorbj collodium een
broomzout(bjv.breomammonium)tevoegen,
terwjl men in den JongBten tjd hetbroomz:uthoudend collodinm door bjvoeging van

derbeelden in eenegoudoylossing wordteen
gedeelte van hetgoudchlonde in de oplosging
door hetmehlliseh zilver gereduceerd,zoodat
metallisch goud op de omtrekken derbeelden

PHOTOGRAPHIE.

719

neêrslaat. Daarna bestaat het beeld op het zuur kalium pcsitieve beelden naar pcBitieve

papier gedeelteljk uit zilver en gedeelteljk origineelen. Men laat papier drjven pp een

uit goud, in de verhouding van 1 deelgoud mengsel van eene verzadigde oplossing van
en 4 deelen zilver.De hoeveelbeid dier edele dubbelchroomzuur kalinm en geconcentreerd
metalellisechterzeer gering;zj bedraagtop zwavelzuuren het vervnlgenB droigen opeene
een portret van gewone grootte l
iccste van donkere plaatg.Men stelthetdu rnaondereen

een Ned.wigtle.
positief beeld, bjv.onder eene teekening,
Niet alleen zilverzouten zjn gevoelig voor bloot aan het licht,totdatde lichtgte plekken
het licht, maar o0k vele andere metaalver- blaauwachtig groen geworden zjn, en men
bindingen,hoeweldezein veelminderemate,
zoodat men t0thet opnemen van Eaauw verliehte beelden in de camera uitsluitend iodzilver en broomzilver gebruikt. T0t het
copiëren der negatieven kan men echter
evengoed andere metaalzouten bezigen, bepaaldeljk jzerzoutcn.Dnordringtmen P:pief
metzuringzuur jzeroxyde en stelt men het
onder het negatief aan het licht bloot,dan

ontwikkelt het beeld door hetaan hetdek8el
eener kist vagt te hechten, op wier bodem

een blad vlneipapier lest,doortrokken van

eene oplossing van anillne in benzol. Het

beeld wordtweldra duideljk en vertoontzich

na afspoelinq metwater purperzwart.Deze
handelwjze1szeergeschikttnthet copiéren
van kaarteny plannen en teekeningen. Zj
berust op de omstandigheid, datzich op de

verkrjgt men een onduideljk positief van plaatsen, door de zwarte strepen tegen de
zuringzuur jzeroxydule,datbj een begieten werking van het licht beveiligd,onverander;

metrood blpedloogzout meteene blaauwe en chroomzuur bevindt, dat in aanraking komt
metovormangaanzuurkalitlm meteene bruine met anilinedampen en hierdoor eene sterke
kleur te voorschjn treedt. Drenkt men het anilinekleur doet ontstaan.Nng belanpjker

papiermeteen mengselvan jzerammonium- isde stui
fmethode,waarbj desgeljkschroom-

chloride en rood bloedloogzout en stelt men zuur kalium wordtaangewend.Vermengtmen
hetin vochtigen toestand blootaan het licht, dat zoutm et eene gomoplossing en metdruidan verkrjgt men aanstonds een blaauw vensuiker en laat men deze oplossing op glas
beeld, hetwelk geixeerd wordt door hetin droogeny dan verkrjgt men eene kleverige
water te wasschen. Deze methode, reeds l
aaqy doch in hetlichtverliestzj hareklein 1840 door Herseltel ontdekt, i: in den vengheid. Steltmen haar blootM n het licht
Jongsten tjd reeds dikwjls t0t het copi- cnder een positief beeld, d3n beveiligen de

éren van teekeningen aangewend. Uranium- donkere partjen de lug.Hier bljftzj dus

oxydezouten zjn desgeljksgevoelig voorhet n0g kleverig,maar onder delichte partjen
niet. Bestuift men vervolgens de laag met
zj in hetlichtt0turaniumoxydulezouten ge- een droog kleurpoeder, dan hecht zich dit
licht; op daarvan doortrokken papler worden

reduceerd, die in eene zilveroplossing eene vast op de kleverige plekken, zoodat hierzeerdonkerekleurerlangen.- Vanmeerbelang door een beeld ontstM t.Bestuiftmenhetbeeld
evenwelis (le kooldrnkmethode (Pigmentphoto- met eene porseleinkleur, dan verkrjgtmen
graphie).Dezerustophetverschjnsel,datgela- een beeld, dat in pnrselein ingebrand kan
tine,meteen chroomzuur zoutaanhetzonne- worden, daar men het beeld metcollodium
lichtblootgesteld,in wateronoplosbaarwordt. bedekken, van het glas losmaken en op por-

Is er eene kleurstof (pigment) bjgevoegd, selein ofglasoverbrengen kan.Op diewjze
dan bljft deze op de onoplosbare plaatsen verkrjgt men photographische beelden op

achter. Bedekt m en papier met zulk een porselein,zooals vooraldoor Leénnc teW a1mengsel en Btelt men hetonder het negatief denburg geleverd worden. Eene andere mebloot aan de z0n,dan kan men doorhetmet thode daarvoor is door Grûne beschreven.
warm water aftespoelen een beeld verkrj- Deze vervaardigtnaar een negatiefdoormid-

gen. Hetis echter moejeljk de halfdonkere delder camera obscura een positiefcollodipm-

plaatgen te behonden;deze tochontstaandoordien het licht slechts Eaauw t0tdie plekken
doordringt,zoodat alleen dedunnebovenlaag,
tegen afwasschcn niet bestand, onoplosbaar

beeld. Dit wordt in eene platinaoplossing

gedompeld, waarbj hçt zilver het platina
reduceert. Dit slaat nea
er,en op dezewjze
ontstaat een platinabeeld,hetwelk men van

wordt. Men heft die moejeljkheid op door hetglas afnemen en op porselein overbrengen

de gelatinelaag met het beeld van het eerste en doorinbranden duurzMm maken kan.
papier afte scheiden en np een anderpapier
Al deze handel
wjzen leveren éénkleqrige
over 'te brengen, waarna men de onderste beel
den.Hetvraagstuk:photogrlphieën lnde
gelatinelagen kan wegwasschen zonder dat natuurljke kleuren te leveren,1sn0g onopde overgedragene bovenlaag daarvan eenig gelost, hnewel men du romtrent merkwaar-

nadeel lp
-dt.Is het papier,waarop zj over- dige proeven genomen hee/. Men verkrjgt
gedragen wordtmetharsingewreven, dan is naar de natuur gekleurde beelden,wanneer
de kleefkracht nietgroot;wanneer men dus m en n3ar de methode Van Néwee zilveren
een nieuw stuk gelatinepapier op de laag platen in eene nplossingvan knperehlcride en

drukt,dan is aan deze zjdedekleefkracht jzerchloride dompelt.Men zietdeplaten dan
aanzienljker, zoodat men de laag met het donker Mnloopen onder de vorming van zil-

Aeeld nogmaals kan overdragen. Zulke pig- verchlorure.Legt men deze platen onder gekleurde beelden, dan verkrp
-gt men wel is
Eene andere methode, de anilinedrnk van waar gekleurde copieën, doch deze kunnen
W illis, levert door hetgebruik van chromn- nietgeâxeerd worden.Poitenin brenl de/m

mentbeelden zjn zeer duurzaam.
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ljke beelden o? papier.N=rzjnemethode tretten vervgardigen, maar deze zjn wegena
.

wordt zoutpapler door eene zilveroplossing
gevoelig gemaakt,evenals hetphotographisch

de sterke schaduwen minderverkiesljk.

Behalve t0t hetleverenvan portretten wordt

positiefpapier,dMrna terverwjderingvan de de photographie t0t het afbeelden van land-

scllappen gebezigd. Hiertoe gebruikt men de
reedsverm elde lenzen meteen grootgezigtsblootgesteld. Hierbj ontstaat uit het witte veld,alsmede depanoramacamra.Deze nachloorzilver paars zilverchlorure. Het tin- meljk heeft gedurende deopneming van het
chlorure werkt alleen alsredudiemidd6l. Dit landschap eene regelmatig-draajende bewepapier is op zich zelfnietzeer gevoelig voor ging, zoodat alle punten van den horizon
kleuren; m=r behandelt men het meteene achtervolgens in het gezigtsveld treden. De
oplossingvanchroomzurekalienkopervitriool, plaatisdesgeljksop vernuftige wjzein bedan vermeerdertdiegevceligheidaamerkeljk, weging gebragt! zoodat men een volledig
zilveroplossing gewasschen en vervolgens in
eene oplossing van tinehlorure aan het licht

zoodatmendaarmededoorschjnendegekleurde
beelden gemakkeljk eopiéren kan.Dekleuren zjn echterop verre na nietzo0 levendig
als die van hetorigineel,en de roode kleuren komrn hetduideljkstvoorden dag.Na
het copie
'ren wascht men de afbeeldingen af
met water, om hare gevoeligheid voor het
licht te verminderen. In dien toestand kunnen zj,wanneer ze in hetdonker bevzaard

panorama verkrjgt. Dergeljke beelden van
de Alpen zjn doorBraunteDornach vervaardigd.Toestellenvoorlandschapsphotûgraphieën
moeten uitdenaardderzaak gemakkeljk te
vervoeren zjn;men heeft durbj eene van
zwartdoek vervaardigde tentnoodig t0t het
praeparéren der platen. De photograaf dient
een zuiveren smaak te hebben,om een goed
standpunt en eene gunstigeverlichting te kie-

worden, zich geruimen tjd goed houden5 zen.Droogeplaten zjn voorhem vanbelang
m= reen middel om ze duurzaam te maken, uit het oogpuntvan gemak,maax nattegeven
is n0g niet gevonden.
veel fraajer landschappen.Vnorts levert de
Geljk wj'reeds zeiden,wordt de photo- photographie uitmuntendestereoscopischebeelgraphie vooral aangewend t0t het vervaar- den door de voorwerpen uit twee digt bj
digen Van portretten. Het maken van een
goed portret hangt niet alleen af van een
naauwkeurig in acht nemen van detechnische
regels der photographie, maar 00k van een
goeden Bmaak metbetrekking t0t dçhouding
van dengene,dienmenvöördentnestelplaatst,
van de verdeeling van het licht,van hetar-

elkander gelegen standpunten op te nemen.
Veelalgeschiedtzulks door middel van eene
camera m et twee pbjedieven, - althans

wanneer men nietververwjderde voorwerpen wil afbeelden. Maanlicht-photographieën

worden bj dag gemaakt! maar z00 donker
gecopiëerd,datzj eenigzlnsaan haren naam
rangementder bjzaken,van de min ofmeer beântwoorden.
opgeruimde gelaats-uitdrukking van den te
Het vergrooten van beelden,waarvanwj
portrettéren persoonenvan zjnegeschiktheid reeds in hetvoorbjgaan gesproken hebben,

om stilte zitten. Om zieh van dit laatste te geschiedt door een toestel, die op een zonverzekeren, geeft men steun aan hethoofd. microscoop of op eene tooverlantaarn geljkt.
Eene donkere kleeding is voor heeren veel Hj bevat een beweegbaren spiegel, die de
beter dan eene lichte. De gunstigste tjd zonnestralen terugkaatst op eene groote platvoor het vervaardigen van portretten is bolle lens. Deze concentreert de stralen op
ongetwjfeld de zomer; het lichtia in den hetnegatief zoodat dit sterk verlicht is,terw interveelzwakker,zoodatalsdandevervaar- wtil het zich nabj hetbrandpunteener pordigingstjd veellangeris,waarbj deuitdruk- tretlens bevindt, w elke een vergroot beeld
van hetnegatieflevert.De spiegelwordtdoor
king van hetgelaat ligtverandert.
Hetnegatiefwordtvervolgens,geljkwjreeds een helipstaat in beweging gebragt,om den
gezegd hebben, geretoucheerd.Daarna wordt stand der zon te volgen. In eene overigens
het op de gewone wjze gecopiëerd,terwjl donkere kamcrwordtdan het beeld 0y gemen eindeljk de kleine gebreken,die n0g voelig papier ûpgevangen. Microscoplsche
overgebleven zjn,doorretouchevan hetp0- beelden,welke alleenbjeenesterke vergroo-

ing zigtbaarzjn,vervrrdigtmendoormidsitiefwegneemt.Degroottevan hetbeeld is t
afhankeljk van den brandpunts-afstand van del eener kleine camera meteenverkleiningshet obledief,doch h0e groûterdeze is,des toestel.Zjkwamen vooraltepasbjdelonqste
legering te Parjs,toen de briefwisssellng
te moejeljker wordt hetj alle punten van be
het afte beelden voorwerp in hetbrandpunt doormiddelvanpostduiven onderhoudenwerd.

te vereenigen en met naauwkeurige omtrek- Brieven en berigten in gewoon schriftw erden
kenvoortestellen.Doorgaanserlanjenalleen microscopisch gephotographeerd op collodium
die gedeelten eene volkomene julstheid in en men Btak een aantal van zulke collodiumhet beeld, welke in hetzelfde vlak gelegen vliesjes in eene penne8cbacht.Deze vliesjes
zjn.Om diereden vervaardigtmen gewoon- werden alzoo door eene duifovergebrayten
ljk niet regtstreeks levensgroote portretten, ter plaatse htlnner bestemm ing doorm lddel
maarverkrjgtdezedoorbeelden naarkleine van eene tooverlantaalm vergroot.Zeerbelangnegatieven te vergrooten.Dit geschiedt door rjk is voorts demierophotoyraphie,nameljk
'en der m icroscopisch
middelvan een toestel,welke op een toover- het photographisch hxer

lantnnrn geljkt en van eene klein negatief vergrootebeelden.Zj komtvooralbjweteneen levenBgrootbeeld levert.Menkan bjhet sehappeljke onderzoekingen te pas,en men
zonnelicht o0k in weinig oogenblikken por- bezigt daartoe doorgaanseen gewonenmicros-
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coop bj eene sterkeverlichtinq vanhetvoor- zulk eeneplaatmeteen zuur,dan 'rordtzj
ontbloote plaatsen M ngeœ t.Bezigt men
werp.Niet mindermerkwMrdlj istevensde 0P
astronomisehe FAofplreAie. Hlerbj doet de een negatief, dan verkrjgt men np dezelfde
kjker dienst als camera obscura.Zjnelens wjze eeneplaatvoordeboekdrukper..- Bj
ontvangt in haar brandpunteen beeld van het
hemelligchaam ,dat men photographéren wil,
en dit beeld wordt regtstreeksokp eenegevoelige plaatopgevangen ofdoor mlddelvan eene
tweede lens vergroot. Dit laatste is slechts

mogeljk bj hetopnemen van sterk verlichte
voorwerpen,bjv.van dezon.Deastronomische photographie geeft naauwkeurige afbeeldingen van de z0n met hare fakkelsen vlekken. W arren dela Aydheeftdoormiddelvan
een lo-voets telescoop beelden van de maan

verkregen, wier negatieven eene middelljn

de photolithographie bekleedt men den gteen
meteeneasphaltlaag;deonoplosbM rgeworden
asphaltdeelen hebbe
nnameljk deeigenschap,
datzj den zwarten druk-lnkt opnemen en
jjP** het drukken teruggeven.llaar echter het
asphalt niet zeer gevoelig ig voor het licht,
heeft men andere methoden bedacht, welke
op hetgebruik van chroomzuurkaligm en1jm
berusten, Deze beide zelfstndigheden kan
men in het donkermetelkander vermengen
zonder dat zj eene verandering ondergaan,
maar wanneer men glag, papier of mee l
meteene laag van ditmengselbedekten aan
het licht blootgtelt,dan worden de door het

hadden van ruim 21i Ned.dnim jwaarna zj
8- t0t 16-maal vergroot werden. O0k heet'
t
men, yebruik makendevan de libratie,ste- licht bereikte gedeelten onoplosbMr,terwjl
reoscoplsche afbeeldingen van de maan ver- de overige oplosbaar bljven.Meq kan du:
kregen. Het spreekt van zelf, dat blI het die laag met eene positieve afbeelding bedekOpnemen van beelden van de maan de kjker ken,de plaatdaarna metwarm waterafwagd00r middel van een uurwerk den 100p van schen en haar ei
ndeljk etsen.Daarbj deze

dithemelligchaam moetvolgen,- enditbaart handelwjze denuancesslechtsgebrekkig begeene geringe moeite,omdatdebeweging van waard bljven,dient zj vooral t0thetverde m aan eene zeer zam engestelde en op ver- vaardigen van ljnteekeningenenvankMrten.

schillende tjden verschillend is.Fraaje af- Men kan durbj staal,koper,zink pfsteen

beeldingen van de maan werden geleverd

door Rntherford te New-Ybrk. Vooral 00k

gebruiken.

Veelbetervindtmendenuancesweêrjegeven

bezigt men de photographie t0thet waarne- donr de methode van Albrt te Muncheny
menderverschjnselenbjzonsverduisteringen, welke nu r hem Albertotypie genoemd wordt.
bljhet overgaan van planeten overde z0n, Daartoelegtmen eene laag van gelatine,vert0thet opnemen van het zonnespectrnm enz. mengd metchroomzure kali,op glas,plaatst
Moejeljkerishetopnemen vanvastesterren, ditonder een negatiefbeeldenwaschthetver-

omdatdezegeenemeetbaremiddelljnhebben. volgens metwater af.Ditlaatste verwjdlrt
T0t het phothographisch afbeelden V811
ruimten, waar geen zonnelicht doordringt,
neem t m en zjne toevlugtt0t kunstlicht,vooral t0t electriseh lichtoft0t magnesiumlicht. Het gebruik hiervan wordtechter dikwjlsvermeden door teruggeltaatst zonnelicht
in die ruim ten te brengen.
H oewel de photographie grootendeels niet
veel anders is dan eene werktuigeljke han-

glechts het chroomzout zonder de gelatlne
aan te tasten. De plaatsen, t0t welke het
licht nietdoordrong,nemen aanstond:water

alzoo geschikt voor de koperdrultpers, maar

van gelatine met chroomzure kalieen reliéf-

0p,terwjl de doorhetlichtveranderdpgemakkeljk vetten druk-inktopslorpen,dleop
de andereplaatsen niethecht.Op dezewjze
kan men zonder moeite een groot aantalafdrukken verkrjgen.Dezehandelwjzeisdoor
Albert, Obernetter enz.t0t een hoogen graad

delwtjze, heeft men haar in verband gebragt van volkom enheid gebragten levertduurzam e
met de kunstdoorhare beelden overte bren- beelden,welke men naauweljkg van photogen in staal,koper,zink en steen,ten einde graphieè'
n onderscheiden kan. In den Jongdaarvan afdrukken te verkrjgen.Men. heeft sten tjd hebben Brauneek en M ayp teMainz
daarin:vooralindenJongstentgd,belangrjke daarbj de snelpers gebruikt,en de meestervorderlngen gemaakt. De plaat, vool. den stukken van onderscheideneschilderjenverzadruk in gereedheid gebragt,kan geljkvormig melingen zjn op die wjzeonderveleroogen
zjn aan eenegegraveerdeofkoperenplaaten gebragt.Men vervaardigt00k weldoormiddel

zj kan 00k naar dewjze derhoutgravures beeld,dat op 100d overgebragtkan worden,
met reliéëguren bedekt wezen,zoodat,men - eene handelwjze welke onder den nMm

er op de boek- ofsteendrukpars afdrukken van reli
ffdrnkdoor Woodbuy isuitgevonden.
van verkrjgen kan.De eerstedaartoebetrek- Rogçsselon vermenqt de gelatlnelug met ;Jn
keljke methode is de heliographie van Niee- zand, hetwelk bj het olloplosbu r worden

pl
tore Xiec: (f 1833)en berustophetbe- achterbljft,enbedekthaarlangsgalvanigchen
zigen van asphalt.Eeneoplossing van asphalt weg met koper. Daardoor verkregen platen
in lavendel-olie wordtover eene stalen plaat zjn door Goupil te Parjs onder den nM m
u
itçebreid en gedroogd,en daarna met een van heliogravuren in den handelgebragt.Deze
posltief beeld bedekt. Het licht dringt door manier dient vonral tot het copiéren van
de lichte partjen van hetbeeld en maaktde schilderjen in olieverf.Eeneanderemethode,
daaronder aanwezige asphaltlaag onoplosbyar, dephotographésehe.g!c,
:#r>k,ishetgeheim der

terwjl de overige gedeelten der laaq oplos- Staatsdrukkerj te Berljn.Daartoe gebrnikt

baar bljven en daarna doorbebandellng met men een photograrllisch negatief,hetwelk op
lavendel-olie worden weggenomen.Begietmen ecne cigenaardige wjze zoodanig gepraepaX I.
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reerd werdt#datdedoorzigtigeplaatsenvetten
druk-inkt opnemen,maar de overigeniet.Van

en Sawyer,aanmerkeljk vereenvoudigd.Ja,
men kan zeggen,datuitstekende mannen van

de pkotose tn%e behoeven wj niet tespre- alle besehaafde natiën hebben medegewerkt,
ken;zj vereiseht slechtseen photographisch om de photographie op wetenschaypeljke

model.
De geschiedenisderphotngraphieneemteen

M nvang met hetJaar1802,toen Wedgewood
en Dan eenehandelwjzeopenbaarmaakten,
om door de zwartmakende werking van het
licht op met helschen steen doortrokken pa-

pier afbeeldingen te maken.Zj legden 0ndoorzigtige,vlakkevoorwerpen,btjv.bladeren
enz.,op zulk papier en stelden het blootaan
hetzonnelicht.Op diewjzeontstondeenwit

silhouët van het voorwerp op een bruinen
grond,datechtereerlang,aan hetlichtbloot-

grondslagen te vestigen en haren bloelte bevorderen.
Photom eter ofliatmeterisde naam van
een werktuig om het lichtgevend vermogen
van de eene of andere lichtbron te bepalen.
De meete photometersberusten op den regel,
datde lichtkracht van eene lichtbron vermindextin de rede van '
de vierkanten der afstanden. Vergeljkenderwjze kan men het liehtgevendverm ogennaardemethodevanRumford
bepalen door een londregtstaafje tegenover
een loodregten witten wand te plaatsen en
daarna de beide lichtbronnen op zoodanige

gesteld,deBgeljk bruin werd.De uitvinders
kenden geen middel om de copie tb fxéren. afstanden te verwjderen,datde beide schaNieêplnre Nïezee hield zich met dergeljke duwen, die zj doormiddel van hetstaafje
proeven bezig en was de eerste die pogingen op dien wand werpen,even donkerzjn.De
deed, om het beeld der camera obscura vast verhouding van hetlichtgevend vermogen van
te houden.In 1828 washj in hetbezitvan die beide lichtbronnen isdan eene dergeljke
beelden,welke hj door middel van asphalt als die der vierkanten harer afstanden van
vervaardigdhad.Hj verbond zich voortsmet den witten wand.De photometer van Ritcltée
Dag-rre,en deze zettenahetoverljdenvan is een donker kastje,waarin zich een met
Niqoe(1836)hetonderzoek voortenontdekte wit yapier beplakt prisma verheft.Door 2
in 1838 de naar hem genoemde methode.Een openlngen in de wanden kan het licht van
JaarlatermaakteF0z Talbotzjnehandelwjze evenzooveellichtbronnen op 2 zjden van bet
bekend om beelden op papieroverte brengen
risma vallen,en men verwjdertde Bterkste
en werd daardoordegrondleggerdermoderne llchtbron totdatde beidezjdenvanhetprisma
photographie. Zjne methode werd verbeterd even sterk verlichtzjn,- 'tgeen men door
door Ni%e6 de Sliwf Ficfpr, die in plaats eene opening boven in hetkastjekan waarvan papier iodzilverhoudende eiwitlagen aan- nemen.Veelnaauwkeuriger echter is de phowendde, - voorts door Arelter en I'ry in tometervan Bunsen,diehûofdzakeljk bestaat
Engeland, die collodium ,eene oplossing van uit een papieren scherm , in welks midden
Behietkatoen in alkohol en aether,in plaats zich eenevetvlek van was ofstearinebevindt.
van eiwit gebruikten.De lenzen werden aan- Deze vertoont zith licht op een donkeren

merkeljk verbeterd door Pdzralte W eenen grond,zoolans hetscherm aandeachterzjde
en door Volgtlander.Hetaanvankeltjk gebe- beter verlichtls dan aan de voorzjde,zoodat
zigd aBphalt diende latervoor de eerste pho- men bj dewaarneming de lichtbronnen vertolithographische proeven van Lemercier,24r- plaatst totdat de vlek aan de voorzjde verveswylen Dananne(1853).In 1852bevorderde dwjnt. Desaga heeft aan dezen toestel een
Talbofde photochemische drukkunst dûorhet
aanw enden van ehroomzure zouten.Poitenin
paste de door Talbot ontdekte coagulatie van

vorm gegeven, die hem zeer geschikt maakt

voor het gebruik. Men bezigt hierbj eene
normaalvlam , die t0t maatstat'dient om eene

metchroomzuurkalium vermengdenljm bjhet absolute waarde voor de lichtsterkte te verlicht met vrucht t0e t0t hetverkrjgen van krjgen. De spiegelphotometer bestaat uit Q
kooldrukken (1855) en latertothetvervaar- regthoekig op eene kolom geplu tste BpiegelB,
digen van photolithographieën.Lu tstgemelde tusBchen welke (desgeljksverticul)een blad
handelwjze werd d00r Onborne, Asser en papier met reeds gemelde vetvlek geplaatst
James (1859) en later door Bvehardt aan- is,metdie spiegelshoeken vormendevan 450.
merkeljk verbeterd.Deheliograpbiewerdbe- Tussehen den eenen spiegel en het blad valt
vorderd door Pretsa ,die in 1856 eene pho- het lichteenernormaalkaar:,en tusschen den
tpgalvanographische methodeopenbaarmaakte, anderen spiegel en het blad hetliehtywaaren na hem zjn Dallan,Scamoni,Marioten van men de sterkte bepalen wil, hetwelk
anderen met goed gevolg op datgebied werk- d00r verschuiving van de bron van ditlaatste
z= m geweest. W ood%ry was in 1865 de geschieden kan.Het kiezen van eene normaaluitvinder van den reliéfdruk en later van de kaarsleverthierbj degrootstemoejeljkheid
door Rounelon verbeterde vervaardiging Van op, en daar deze keuze in verschillende lanphotogravures. Te:.
WJ d6 Motkay leverde ill den verschillendis,kan men onmogeltjkJuiste
1867 de eerste gebrekkige proeven van licht- vergeljkingen maken. Voorts vermelden wj
druk, en deze 'verd &veldra door ullberttot den tangentenphotom eter van Botlte, wu rvolkomenheid gebragt. Ingebrande photogra- mede men de l
ichtsterkte van 2 liehtbronnen

phieënwerden heteerstgeleverd doorLanfon vergeljkenderwjze bepaalt doormiddel van
d6 G -clcc,- vervolgens door Joubert in eene gedeelteljk doorschjnende papierstrook.
Engelan; en dnor Leisner in Duitschland.De Deze wordt door schuins invallende stralen
kooldrukmethodeisindenlongstentjd,vooral der lichtbronnen beschenen, en hierbj isde
Gtordejvedgepogingen van Bwan,Johnnon liehtsterkte evenredig M n den cosinus van
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den hoek van inval.De lichtsterkte kan men

teruggekaatst.Dezeschjfechterbevindtzich
dus bepalen door draajing van 1en toestel, in een kjker en veroorloofttegeljk dend00r-

zonder dat men de lichtbronnen behoeft te t04t aan destral
en eenerster,welke op het

verplaatsen.Men draaitnameljk hetscherm
zôö, dat hetvan de van beidekanten schjnende en op denzelfden afgtand verwjderde
lichtbronnen eengeljk lichtontvangt,waarna
de tangens van den daardoor verkregen hoek
deverhouding van desterktederlichtbronnen

aanwjst.Done gebruikt den microscooq en
kan hierdoor zoowelsterke alsCaauwe llchtbronnen onderling vergeljken.Demicroscopische photographie van een geschrift op glas
vertoont zich nameljk, wanneer men haar
beschouwt door den microscoop, donker op

een lichtengrond,bjaldien deverlichtingvan
onderen sterker is dan van boven,maarlicht
opeendonkeren grond,bjaldienzjvanboven
sterker is dan van onderen.Bj een geljke
liehtsterkteverdwjnthetschrift.om devlammen te vergeljken,worden zj zoover van
den spiegel van den microscoop verwjderd,
dat de standvastige verlichting van boven
het verdwjnen van het schriftveroorzaakt,

oblectief vallen, zoodat men in den kjker
het beeld van de vlam en dat van de ster
ontwaart. De vermelde prisma's zjn eehter
draaibaar, en nu kan men de intensiteit van
hetkunstlichtzoodanig wjzigen,dathetmet
die van het licht der ster overeenkomt. Het
bedxag van dat verdraajen kan menvoort:
op een cirkelboog a:ezen.Daarde draajing
Van het eerste prisma alleen de kleur van
het in den kjker gevormde beeld van het
kunstlicht wjzigt,z00 kan men met dezen
toestel00k de kleurderaterrenbepalen.- T0t
hetmeten en vergeljkenvan desterkte van

gekleurd licbt bedient Vierordtzich van den
spedroscoop. Het licht van eene petroleumlamp valt door eene meteene verplaatsbare
spleet voorziene buis 0P het achtervlak Van
het prisma en wordt vanhier in de buis van
den waarnemer teruggekaatst. Het licht der
spleet wordtalsdan doorberookte glazen z00danig veriaauwd,totdat de plaatsen van het
wM rna men de lichtsterkte uit den afstand gezigtsveld,doorzuivere spectrM lkleurenveropmaakt. Ten behoeve Van doorzigtige ge- lichtjnietlangeronderscheidenkunnenworden
kleurde ligchamen, bjv. glazen, wordt de van de streep,tegeljk verlichtdoor hetveropening in het microscooptafeltje door die zwakte wit en de spectraalkleuren. Uit de
glazen voldoendegedekt,om eenecompensatie bekende graden Van verduistering, waarbj
teverkrtjgen.Op dergelkk
'e wjzeworden0n- zulks geschiedt, bepaalt men de intensiteitshouding der spectru lkleuren.
doorziqtigeligchamenvanverschillendekleuren verEene
methode, om de scheikundige weronderllng vergeleken doordien het van hen
schuins invallend licht met het van boven king van het lichtte bepalen,isM ngewezen
komende wordt gecompenseerd.om de licht- door B'
ansen en Roseoeen doetdienstbj de
sterkte op verschillende plaatsen in een ver- geregeldewaarnemingen in de metereologi8che
trek te bepalen,wordtde microscoop,wiens observatoria.Zj rustop destelling,datbinspiegel naar den hemelis gerigt, zoover van nen zeerrui
meyrenzen geljkeproducten van
het raam verwjderd!datdeverlichting van lichtsterkte en lnsolatie dââr overeenkomen
boven geljk isaan dle van onderen.Depho- met geljke zwarte plekken 0g chl
oorzilvertometer van W heatntoneiseene doosvan mes- papier van dezelfde gevoeligheld. De toestel

sing,waarop hj een stalen bollet
jezoodanig bestaatuiteenslinger,diebjschommelingen
in beweging kan brengen datheteenebepaalde van 3/4deseeondeeen bl
aadjezwartgemaakt
kromme ljn beschrjft.Heeftmen 2 lichtbron- glimmer (miea) over eene horizontale, van
nen,dan ontwaart het0og bj ongeljkelicht- chloorzilver doortrqkkene strook papier zoosterkte en bj snelle beweging van het bol- danig heen en weer schuift,dat hetblaadle
letle 2 ongeljke krommen, waarna men de bj afwisseling hetpapier bedekten ontbloot.
lichtbronnen zoolang verplaatst totdat beide De duur derbloot
stellinq aan hetlichtmoet
krommen zamenvallen. BabLnet bezigt t0t voore1
k yuntvanhetpaplerwordenberekend,
metinr der lichtsterkte een polarisatietoestel. en de m1n ofmeer zwarte kleur bepu lt het
De belde lichtbronnen worden zoo geylaatst, bedrag der scheikundige w erking. Deze bedat de stralen van de eene door schulnsge- paling geschiedt bj natriumlicht, hetwelk
plaatste glazen schjven dringen, terwjl die geene chemische stralen bevat. Roseoe heeft
der andere teruggekaatst worden, om het een toestel bedacht, die eenvoudiger en ill
p0g van den waarnemer te bereiken.âlsdan vele opzichten beteris,welke desgeljk:beziet men door bergkristal en een kalkspaat- rust04 de werking van het lichtop daarvoor
kristal de bekende kleuren van gepolariseerd gevoellg gemaakt papier.Eindeljk vermelden
licbt, indien de lichtsterkten ongeljk zjn, wj den photometer van Siemens,welke bemaar die kleuren verdwjnen,wanneermen rustop de eigenschap van selenium,dat zjn
door verschuiving der beide lichtbronnen de gel
eidend vermogen voorelectriteitdoorhrt
lichtsterkte geljk maakt. T0t bepaling van lichtverhoogd œordtin eeneverhoudinqrdle
de helderheid der sterren bedient m en zich
van den astrophotometer van Zöllner. Het
licht eener vlam valt op eene dubbelholle
lens en gaat door deze en d00r 3 Nicopsche
Prigma's, door eene plaat van bergkristalen

overeenkomt met de vierkantswortels ult de
lichtsterkten. Het selenium , met geleidingsdraden verbonden, bevindtzich in eene soort
van camera obscura, w icr lens de stralen
eener lichtbron op het selenium werpt.Uit
eindeljk dooreenedubbelbollelens.Dedoor hetbedrag van den tegenstand,dien een galdeze gebrokene stralen vallen op eeneschuins- vanisehe stroom daarbj ondervindt, bealuit
geplaatste glazen schjfen worden doordeze men t0tde intensiteitder lichtbron.
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Phrase of molzin is eene in wooxden uit- Cotyaeum Prymnessus, Synnada en Ipsus.
Phrygië leverde een gronten rjkdom van

gedrukte gedachte,ter#vjlzaen in eenetaal
eene verzamelingvan eigenaardige zegswjzen
metden n>y vanpkraneoloyiebestempelt.
Phrenesle noemt men eene aandoening
derhersenen,welkeverkandsverbjsteringen

verschillendevoortbrengselen.Men verzamelde
er gûud,
**
er Y7aren marm ergroeven j)P
Synnada, en schapen verschafteïler uitmuntende wol. Het Phrygische volk,ongetwjhetuiten van wartaalten gevolge heeft.D00r- feld het oudste van Klein-Azië,is door ArgaanB heeftdit woord de beteekenisvan eene menië en Cappadocië derwaarts getrûkken.
zich in heftige woorden openbarende krank- ReedsHer6dot
ltsgewaagtervan,datdePhrp
zinnigheid.
giërs vermaagschapt zjn metde Armeniërs,

Phrqnologieofnel
tedelleer,zieonderGall.
Phrlxus, in de Grieksche fabelleer de
znon van Atkaman,koning van Boeötië,en
va
n Nlpkele,z0u opaandrlnqenvanzjnestietl
moeder Ino, wier liefde hg versmaad had,

enuitdeJongsteonderzoekingen isgebleken,
dat beide volken uit den Arischen stam ge-

sproten zjn.Desagevaneen zondvloed vindt
m en zoowel ill Armenië bj den Araratal
s
in Phrygië bj Iconium en Celaenae.ln lang
aan Zewn (Jlpiter)worden ten olergebragt. verleden tjd drongen de Phrygiërs door
- onder den na3m
Hj ontvlood echtermetzjne zusterHelleop t0t ill Europa) Waar :!;ik.)
een door Heemen (Mercurius)gezonden ram van Brygers ot' Brigers zich vestijden in
met een gouden vlies. Tusschen Sigeum en Thracië, Macedonië en zelfs in Illyrlë. Door
den ChersonesusvielHelleinzee(Hellespont), hunne naburen vernntrtlst,keerden zj echter
dnch TFzrïa d bereikte Colchis,olerde er den in dedagen van den Trojaanschen norlog geram M n Zeu TAriaisl
.
sen schonk hetgouden deelteljk naarAziëterug,terwjlhetoverig
vlies aan koning Aeëtes,die hetin het woud gedeelte zich metandere stammen vermengde.
van Ares (Mars)aan een eikenboom ophing) O0k was in overouden tjd hetgrondgebied
terwjlhj aan Phrou zjne dochter ten htl- dexPhrygiërBveelgrooterdanin laterejaren,
weljk gaf:
daar men sjoren van dit volk ontdekt in
Phryglë,een aloud landschap van afwis- Troas! Lyde en Bithynië, aan de Sipylusr
selende grootte in Klein-Azië, omvatte 00r- bj Mllete enz.Het voorwaarts rukken der
spronkeljk hetgeheelebinnenland derweste- Semietische volken beperkte het gebied der
ljkehelttvan hetschiereiland,van denmid- Phrygiërs.Menvermeldt,datNinuszjneverdelloop der Halys (Kisil Irmak) en van het overingstogten t0tin Phrygië heeftuitgebreid.
zoute meerTatta (T0ez Tsjoellu)in het nos- De Lydiërs en CariërB, met de Semieten
ten t0t aan het brongebied van de Hermus, vermaagschaptj nam en groote gedeelten van
alsmede de later t0tMysiëgerekendezuide- Phrygië in bezit,terwjluithetNoordwesten
ljke kusten derPropontlst0taan deHelles- de Thradërs over de H ellespont heen er

pont,en werd later,nadathet geheele noord- doordrongen. In de 8ste eeuW vôôr Chr.
oosteljke gedeelte met de steden Pessinus, heerschte in Phxygië koning aYidas,die beAncyra en Gordiéon in 278 vôôr Chr.door trekkingen aanknoopte met de prieBterschap
de Bithyniërs en Galatiërsveroverd en in het te Delphi. In de Gdeeeuw onderwierp Croezuidoosten veel land ten westen van Iconion dv#,koning van Lydië,het geheele land tot
aan Lycaonië toegevoegd was,doorBithynië, aan de Halys, maar m oest het in 549 met
M ysië, Lydië, Carië, Lyci:,
' Lycaonie- en zjn ei
jen r'
jk aan de Perzen afstaan.De
Galatid
' begrensd.Phqgiëheeftnietbepaald Phrygiers worden voorgesteld als een vreedeene eigene geschiedenls.Hetbehoorde reeds zaam volk, dat M n den invloed van buiten
vroeg t0thetLydische,latert0thetPerzisehe geen weêrBtandk0nbieden.ZjonderBeheidden
rl*l*j(, w erd door Aleœander de Groote onder- zich dool' een mystiek-fantastisch karakter.
Worpen, w asna diens dood in het bezit van Hoofdzakeltik hielden zj zich bezig metden
meer dan één zjner veldheeren, moest in landbouw. Gordi- , met Mid@s de stichter
189 zich buigen voor de Koningen van Per- van hun vorstenhuisywerd van den ploeg t0t

gamum ,en werdin 130 methetgeheelerjk den troon geroepen,en hetschjnt,dato0k
van Pergamum doorde Romeinen bj depro- reeds vroeg de handelbj hen bloeide.Het
vincie Asia gevoegd.De gebergten des lands borduren, het weven van tapjten,de land-,
waren:pDeMysischeOlympus(Keslisl-Dagh) wjn-en bergbouw , het maken van wagens
in het noordwesten, de Dindymus (Moerad enz.,- dit alles wordt t0t de uitvindingen

Dagh),en de Cadmus (Baba-llagh),- en der Phrygiërs,gerekend.Een overtuigend bede vonrnaamste rivieren: De Hermus, de wjs hunner ontwikkeling zien wj in hunne
Afaeander en de Lycus in het westen en de wélbebouwdesteden,die wj reedsbj HemeThymbres (Poersak) in hetnoordoosten,ter- rl# vinden vermeld.Hetberigtvan Vitrwninn,
wjl zich in het zuiden eenigegrootezoute dat de Phrygiërs rotsholten t0t woningen
meren bevonden.Yan de belangrjkstesteden verruimden,wordtdoor de ontdekkingen der
tjdbevestigd.Dezevonden
vermelden wjophetgebiedvandeMaeander: reizigers van Qnzen'
Celaenae, later de residentie der inlandsche inhetdalderSeid S0ebjDoghanlyprachtige
vorsten en der Perzische landvoogden, -

graven en in rotsen aangelegde steden,ge-

Apamea Cibotus,in ouden tjd na Ephesede deelteljk van oyschriften voorzien.Degodsdienst derPhryglël'
s heeft voorts een belangColosBae,- Laodlcaea,waarde Romeinsche rjkeninvlned gehad op de ontwikkeling van
procnnsulshun verbljfhielden,- en Hiërâ- die der Hellenen. Vele duistere Grieksche

welvarendste koogstad van Klein-Azië,-

pclis,- vonrtBin hetnoorden:Dorylaeum, mythen zjn bljkbaar van Phrygischen nop
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sprong.T0tde goden des volks behoorden er door voeding nietnM reisch kan worden aan.
Men ofManes (de Phrygische Z6.s4,Cybele gevtlld.Alzoo verdwjnen veten vleesch,en
(Rhea) en Attys, welke laatste met groot zelfs de huid wordt dun en doorzigtig,z00gedruisch en losbandige feesten gehuldigd datde blaauwe aderen erdoorheenschemeren.
werd.
Des avonds wordt doorgaans de temperatuur
Phryne is de naam van eene bert
lchte Van hetligchaam hooger,terwjlzich bj den
Qrieksche hetaere.Zj wasgeboren te Thes. ljder een afwisselend gevoel van hitte en
piae,heetteeigenljk Mnesâreteendreefaan- koude openbaart.Een en andergaatvergezeld
vankeljk eenkleinen handel.Vervolgensging van zwakheid en matheid.De tering indezen
zj naar Athene, waar hare bekoorljkheid algemeenen zin is alzoo nooiteene primaire

haar zulkeonmeteljkeschatten bezorgde,dat ziekte, maar steeds een verschjnselofeen
zj hetaanbod deed,om demt
lrenvanTheben gevolg van eene andere.Door het wegnemen

op eigen kosten weder te doen Opbouwen, van deze laats% kan alzoo de tering genezen
indien de Thebaners daarop het opschrift worden.Gewoonljk evenwelbezi
qtmen het
wilden plaatsen:,,D00rAleœanderverwoest,en woord rtering''bepaaldeljk voord1e slooping
door de hetaere Phryne hersteld.''Indenbloei des ligchaams, welke door, knobbelvorming

harerJeuydwerd zj beschouwdalsdeverte- in delongrn ontstaat(zie onderLongenj.
genwoordlgster van de godin der schoonheid,

Physalls L.is de naam van een planten-

en. Het
zoodat zj t0tmodéldiendevoordeAnadyg- geslacht uit de familie der Solane-

menevan Apelles en voorde CnidischeAphrJ- omvathoofdzakeljk éénjarigeqlanten ui
tde
dite van Praœlteles. Men verhaalt,dat geen keerkringslanden derOudeen NleuweW erel;
mensch weêrstand k0n bieden aan hare be- en onderscheidt zich dooreen s-spletigenkelk
valligheid.Toen zj van gebrek aan eerbied en bloemkrcan en door z-hokkige bessen.
voor de goden was aangeklaagd en gevaar Van desoortenvermeldenwj:P.zlkekes.
giL.
liep van veroordeeld te worden, onthulde de ot'l'
odenkers,eenekruidachtige,overbljvende
redenaarHiplrédes,diehaarverdedigde,haren ?l
antin Et
lropa,meteivormigebladen,kleine,
boezem ,en zj werd vrjgesproken. In den ln de blad-oksels geplaatste witte bloemen en

tempelvan Thespiae bevond zich nqasthet roodedoordenvermiljoenrood-gekleurdenkelk
standbeeld van Aphrôdite,door Prazftilesgebeiteld,00k haar standbeeld van de handvan
denzelfden kunstenaar.
Pht
hah,
Phtal
zuur
zie(Ca
l?H6
tak.
O4)ontstaatdoordewer-

omgevene,eetbare bessen.Daarentegen wordt
door de klierachtige oppervlakte vandenkelk
een bitter vocht afgescheiden,dat nadeelig is

king van salpeterzuuropnaphthaline,alizarine

smakende vruchten isuitPertlnaarhetzuiden

voor de gezondheid.T.perunona L.# edulin

&hz
zl.
s.ofde ananaskersdraagtgeurigeen wél-

enpurpurineen bj dewerkingvanbruinsteen van Afrika overgebragt en wordtdesgeljks

en zwavelzuur Op benzolen benzoëzuur.Het op onzebreedtegekweekt.00kP.pubescensZ.,

vormtwitteplaatjes,lostmoejeljkopinkoud, in Braziliëgroejende,leverteetbarevruchten.
gemakkeljltinwarm water,alltoholenaether, Physica (De)? oorspronkeljk de wetensmelt bj 1750 C.en wordt bj aanzienljke sclap der natuur(.é4sç),omvatthansslechts
verwarming ontleed in water en phtalzuuranhydride (C:H40a), welke in lange,zjdeglanzige naalden sublim eert en, m et water
gekookt, Nveder in phtalzuur verandert.Verwarmt men dit laatste met bjtenden kalk ,
dan ontstaan koolzuur enbenzoëzuurcalcium ,
en hierop berust de bereiding van benzoëzuur
en naphtaline.M en kan benzoëzuur 00k ver-

een bepaald gedeelte van het groote gebied

phtalimide, deze door destillatie m et kalk in
benzonitriel,en ditlaatste,door hetmet natronloog te koken, in benzoëzuur natrium .
Phtalzure anhydride geeft m et phenolen öf
gekleurde, in kali oplosbare phtaleïne öfindiferente, kleurlooze phtaline, welke met
verfstoâen uithout overeenkomen,Metphenol
levert phtalzure anhydride eene in kaliloog
m et eene prachtige fuchsinekleur oplossende

algemeene gezigtspunten vereenigt.Z0o komt
de physica t0t de kennis van natuurwetten,

der natullrkundige wetenschappen, nameljk
waargenomen verschjnselen,voorzoover deze
niet voortvloejen uitscheikundige werkingen.
de wetten der in de onbewerktuigde natuur
De hedendaagsche physica of natuurkunde is

eene ervaringswetenschap,dat is,zj berust
op ervaringen,welke zj doorwaarnemingen
krjgen, wanneer men phtalzuur omzet in en proeven (experimenta) verkrjgten onder

phtaleïne,en bj krachtigerwerking ontstaat

oxyanthrachinon.00k doûr andere verbindin-

gen leveythetphtalzt
lurfraaje verfstofen.

Phthlsis of terin.q noem t men eene vermagering van hetgeheele ligchaam ,inzonderheid van het vet en de spieren.Deze ziekte

ontstaat bj langdurige vçrettering derbeen-

deren, na typhus, na suikerpis, na ruggemergsziekten enz. Laatstgenoemde ongesteldheden toch verbruiken eenegrootehoeveelheid
van de zelfstandigheden desligchaam s,welke

dieéénvooréén zekeregroepenvanverschjnselen in onderling verband brengen.Door die
natuurwetten komen wj echteralleen t0tde
kennis van hethoe,niet vak het waarom der
verschjnselen.Immersdevraagnaarhetinwendig verband der verschjnselen kan niet
beantwoord worden door de ervaring alleen.
Om de oorzaken der verschjnaelen te ontslujeren, moeten wj onze toevlugt nemen
t0twetensehappeljke gissingen en onderBtellingen e'
n vervolgens onderzoeken, of men
alle verschjnselen daardoor verklaren kan.
Heeft dit onderzoek eene gunstige uitkomstj
dan mag men de mogeljkheid dér gegiste
corzaak aannemen,maar men mcet eene 0nderstelling aanstonds verwerpen, zoodra zj
in tegenspraak is metéén enkelbewezen feit.
Men maakt Qnt
lerschti; tuBBthen Geroej-
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onlrviny qke llfl-kwsde,diehareleerstel- derzocht,zonder evenwelde wetvan ditverlingen aan de ervaring ontleent en doorproe- schjnsel te ontdekken.DeRomeinen,navolven opheldert,en de tkeoretoel
tellflsfr/
a klt
fe, gers der Grieken, hebben 00k op hetgebied
die op eenige weinige,door de ervaring ge- der natuurkunde niet veel geleverd. Na den

jkte stellingen en onderstellingen een leer- tjd der groote volksverhuizingen hebben instellig geheelzoekt te bouwen en vervolgens zonderheid de Arabieren zich met de wis-en
M ntoont,dathare resultaten in overeenstem- natuurkuhde bezig gehoudgn;o0k hebben zj
mingzjnmetdeervaring.Daarlaatstgenoemde de geschriften van Aristo'fdledaan de volken
zich van de wiskunde als een onontbeerljk van Europa overgebragt. onder hen leefden
hulpmiddel bedient, wordt zt
j 00k we1met Ibn Fodzli.
x (t 1008), die,naar men meent,
den naam van mathematische physicabestem- zich het eerst van den slinger alstjdmeter
peld. Men spreekt voorts van zuivereen van bedi
ende,en Alltagen (t 1038),de vervaartoegepaste wlfllr/rxsde4 eerstgenoemde spant diger van een werk over de optica.DeChrishare krachten in om de wetten der natuur teljke geleerden der middeneeuwen verge0P te sporen,en laatstgemelde maaktgebruik
Van de reeds bekende wetten t0t verklaring

noegdçn zich methetverklaren derlessen van

Aristpf
'ele:, door de onverdraagzame schûlas-

van de verschjnselen dernatuur.T0tde toe- tiek t0tonbetwistbare leerstellingen verheven.
Vepaste natuurkunde behooren: de natuur- Onderditslavenjuk verdween de lustt0tzelfkundige sterrekunde de natunrkundige aard- standig onderzoek, en zelfs de overlevering
rjkskunde en de meteorologie.W anneerwj van vroeger ontdekte waarheden ging verde leer van de algemeene eigenschappen der loren. De geleerdheid Van Albertus Atwlsld
ligchamen (eene inleidingt0tdenatuurkunde) (# 1280) en de scherpzinnigheid van Roger

niet in rekening brençen,dan isde zuivere Baoon waren niet in staat,om verandering te

natuurkunde gesplitst ln 9. hoofdafdeelingen. brengen in dientoestand.Daarentegentierdenj
De eerste, de mechanische physica,handelt alstelgen van hetmysticismus,detooverkunst,
over het evenwigt en de beweging der lig- de sterrenwigchelarj en de goudmakerj met
chamen,en daarzj zich uitstrektovervaste, ongemeene weelderigheid, om als het ware
vloeibare en gasvormige stofen,verdeeltmen den spotte drjven met natuur-,sterre-en
haar in statica en dynamica,- hydrostatica scheikunde. llietterûin werd in dien tjd van
en hydrodynamica,- en aërostatica en aëro- duisternishet compasui
tgevonden(1181),hetdynamica, waaraan de leer van het geluid welk trouwensreedslang in gebruik wasbj
moetw orden toegevoegd.De tweedeafdeeling deChinézen,- alsmedehetvergrootglas.Tegen
omvat de moleculaire physica, 0ok natuur- het einde dermiddeneeuw en leefden,a1sv00rkunde van den aether genaamd, omdat de lx pers van een nieuw tjdperk der weten-

aetherhypothesebj deverklaringdert0tdeze schap, drie merkwaardige mannen,nameljk
afdeeling behoorende verschjnselen eene be- Georg von T-IJZW (f 1461), zjn leerling
langrjker0lspeelt.Zj isgesplitstin deleer Jokann Mûller (Ae.
/n-ppfcll.
:, j-1476) en
van de warm te,van de electrieiteit, van het DomenicoA cz
rl Novara van Bologna(#1504),
galvanism us, van het magnetismus,van het de leermeester van Copêrni- s.De geschriften
electromagnetism us en van het licht.
van R%qiomontanns bevatten belangrjkeverEenenatuurkundigewetenschap,geljkzich handelingen over waterleidingen, brandspiedie in onzen tjdontwikkeldheeft,zoektmen gels,hetgew igt enz. D e beroem dste natuurin de dagen derOudheid te v6rgeefs.Bj de kundige der 15de eeuw was echter Leonardo
Grieken vormde de physica als alyemeene da Fïlci,die op het gebied van dampkringsnatuurwetenschap met de ethica en dlalectica kunde,waterbouwkundeengezigtkundejverig
een bestanddeelderwjsbegeerte en werd op is w erkzaam geweest. In de 16de eeuw ,den
eene bespiegelende wjze behandeld.De ver- tjd van Coplrniews,ontdekte Georg A'
lrf-ls,
z
schillende w'
dsgeerigescholenkondenderhalve (1544) uit Niirnberg de inclinatie van de

voor de uitbreiding der natuurkennis weinig
doen. De natuurkundige bespiegelingen van

magneetnu ld,en de NederlanderSLmonSfeeïl

bouwdein zjnein 1586uitgegevenepstatica''
Aridôteles(360JarenvöörChr.),opongegronde de leer van het evenwigt der ligchamen op
onderstellingen gebouwd,hebben het ontdek- een wet
enschappeljken grondslag.Eerstin de
ken van de wetten der natuurveeleerbelem- 17deeeuw echterontwikkelde zlch depbysica
merd dan bevorderd. Daaruit trekke men t0t eene zelfstandige wetenschap. Willio

echter geenszins het gevolg,datdeinductieve Gilbert (# 1603) leverde een uitstekend gemethode van onderzoek bj deGrieken onbe- schrift:pphysiologianovademagneta'',waarin
kend was of doo! hen verworpen werd.Tm- hj volgens de inductieve methodede wetten
mers zelfs Arédpf
-ele: is op het gebied der

van het magnetismus ontwikkelde en de leer

natuurljke historie met goed gevolg in dien van het aardmagnetismus verkondiqde.De
geest werkzaam geweest, en na hem vooral eigenljkestichterdermodernephysicalsvoorts
Arnldmldes (Q87- 212) van Syracuse, de uit- GalillL (1564- 1642),die in 1602 de wetten
vinder van de methode om hetsoorteljk ge- ontdekte van den valen van de slingerbewe-

w igt te bepalen, van de w etten van den
hefboom ,van den areometer,vanden takelen

van de waterschroef.- alsmedeHeron(284-

ging. Nadat reeds in 1590 de Nederlander

ZaeharianJ'
x dezlden microscoop en zjnland-

genootSansZï
zyeree'
y(1608)denverrekjker
221)van Alexandrië,- voortsde beroemde hadden uitgevonden,stelde dezelaatste Galil&
i
n
s
t
aat
,
om
den
hemel
metgewapenden blik
AlexandrjnschesterrekundigePtolemaew'(120
na Chr.),die de breking derlichtstralen 0n- gade te slaan;hj ontdekte dan 00k dewach-

PHYSICA.

727

ters van Jépiter, den ring van Saturnus en ki
g verreesNemtonalseeneglansrjkesterjdie
de sikkelvormige gedaante van Venus. Kort denevelen verloeg,waarmede deCartesiaan-

daarna maakte Kqler in zjne rDioptrio
(1611)''de eonstrudieopenbaarvan den naar
hem genoemden astronomischen kjker.De
Juistegevoelensvan Galiléiqmtrentdedruk-

king der lucht hadden Torr%eellLin 1644 geleid t0t de constructie van den barometer,
WMrna l?aseal in 1647 dat instrument gebruikte tot het meten van hoogten,'t geen
echter eerst met voldoende naauwkeurigheid
geschieden k0n, toen Halley in 1705 de formule openbaarmaakte t0therleidingderwaargenomene barometerstanden.- In 1650 trad
Otto 'pos A erieke op als uitvinder der luchtpomp en vervaardigde de eerste electriseermachine, doch zonder conductor, welke er

schewjsbegeertedeleugdigewetenschapzocht

te omhullen. Nemton ontdekte in 1606 de
gravitatie of de wetder algemeene zwu rte,

en in zjn voortrefeljk boek:pphilosophiae
naturalisprincipiamathematica''legdehj0nwrikbare grondslagen voor de mechanische

physica en voordephysischeastronomie.Hj
ontdekte voorts de grismatische ontbinding
van het witte licht m zjne gekleurde be-

standdeelen den spiegeltelescoop en den gpie-

gelsextant.Zjne emanatietheorievanhetlicht,
ln zjn geschrift:poptics(1704)''ontwikkeld,
hield standjtotdatzj in den aanvang onzer
eeuw voor de undulatietheorie moegtwjken.
De mechanicawerd voortsverrjktdoorJean

eerst in 1741 door Bose werd bjgevoegd. en Daniel zerspxlli,E%ler,d'Al- brtjLaNadat de Nederlander Ckrotiaan Aky.#dpdin .grlst
p en Laplaee.In 1728 ontdekte Bradley
1655 het slinger-uurwerk had uitgevonden, de aberratie van het licht, terwjl Bowgnr
ontwaarde Riclterin 1672tjdenszjn vertoef (1729)en Lo bert(1760)hunne krachten bet

e Cayenne,dat de secondeslinger ln dekeerkringslanden korter is dan op hoogere breedten,w aaruit men opm aakte,dat de zwaartekracht van de p00lnaar den evenaar allengs
vermindert. Boyle ontdekte in 1662 de wet
omtrentde spanning der lucht,welkenaarden

steedden aan de photometrie,en Dollond,op
aansporing van Enler, in 1758 den eersten

achromatischen verrekjkervervaardigde.Fahrezlkïfmaaktein 1714 deneerstendegeljken
thermometerjen hjwerddaarin gevolgddoor
Rlaumur en Celsiu.In 1727 wees Gray het

verdiensteljken Mariotte werd genoemd,en onderscheid aan tusschen eledrisch geleidende
8nelliw8 in 1620 de wet van de breking der en niet-geleidendel
igchamen,enin1733Dwfay
lichtstralen, geruimen tjd aan Desoartestoe- hetverschiltusschen ynsitieve en negatieve
gekend? pmdat deze haar aanwenndde t0t electriciteit,terwjlAJ&.
:/teKöslinen C%naeverklarlng van den regenboog. In 1669 ont- te Leiden nagenoeg geljktjdig de Leidsche
dekte Erasmus.
& rfl,
plïll.
vdedubbelebreking
van het kalkspaat;Huygltensgafin 1678 eene

verklaring van ditverschjnsel,terwjlhj de

Eesch uitvonden. Franklin bewees in 1752,
datde bliksem niets anders is dan eene eleetrische vonk en vervaardigde denbliksemaGeider. Volta vond in 1775 den'eledrophoor en
in 1783 den condensator uit,D chtenber.q ontdekte in 1777 de naar hem genoemde eledrische stoëguren,en Coulomb bepaaldein 1784

eerste was. die de polarisatie der beide gebrokene stralen waarnam. O0k beschouwde
reeds H kygltens, evenals Hooke,het licht als
eene golvende beweging.De buiging derlichtstralen werd in 1650 door Grimaldiwaarge- metzjnetorsiebalansdewettendereledrische
nomen,en Olaf .
/J-drbepaalde in 1675uit en der magnetische aantrekking en afstooting.
de verduisteringen dermanen van Jupiter de O0k de Nederlander Mnueheèroek (t 1761)

syelheid van het licht.DenisWt
xpl,de uit- maakte zieh zeer verdiensteljk Jegens de
vlndervandennaarhem genoemdenpot(1681), natuurkunde.Black ontdektein1764delatente
bouwde in 1707 deeerstestoom boot.Demeet- w arm te van hetw ater en den Niaterdanap en
m ethoden en m eet-instram enten werden aan- in hetzefdeJM rvervaardigde Wattzjnedubmerkeljk verbeterd door Vernier,diein1631 belwerkende stoommachine. Delwe (1772) en
den nonius invoerde, en door Morin,die in kSa%,
nsnre (1783)waren werkzu m op hetg01634 den astronomischen kjkervan een dra- bied dermeteorologie,Montgolf- en CS len

den netvoorzag.D e geleerdegenootschappenj bragten in 1783 den eersten luchtballon ingein de tweede helft dezer eeuw gesticht,zoo- reedheid,en Chladnilegdedegrondslagenvoor
a1s de Accademia del Cimento te Florence. de leer van het geluid en deed den kosmide RoyalSociety teLonden en deAcadémie schen OorBprong der m eteoorsteenen kennen

des Sclences te Parjs,hebben nietweinig (1794).DewerkzaamhedenvanScuele(i1786),
bjgedragen t0tde ontwikkeling derphysica. Priestley (# 1804) en Canendia (# 1810)op
00k op hetgebied derwjsbegeertekwam in het gebled der scheikunde,en vonralde omde 17deeeuw de empirischemethodet0thaar wenteliug,aldaart0tstandgebmgtd00rLaroL-

reyt. Franeo Wcco nan Ferlll,
- noemde in zïdr (geguillotineerd in 1794),den vader der
zjn rNovum organon (1620)'' de ervaring moderne scheikunde,hadden grooten invloed
de éénige bron van 'smenschen kennis.111- op deontwi
kkeling derphysica.NadatvoortB
tusscben had reeds eene eeu:i te voren zbeo- Galraniin 1791 hetgalvanlsmusontdekthadj
nardo da Trylci verklaard,dat de inductieve vervaardi
qde Volta de naar hem genoemde
methode de alleen veilige was op het gebied kolom.Hlermede ontleedden Noolnon en Carder nltuurkunde, en na hem hadden Gilbert, I1Iein 1800 hetwaterin zjnebeideelemenGalilp
e%, Kepler en anderen langs dien weg
schitterende uitkomsten verkregen. Deseartes

ten, en Davy de alcaliën en aarden.Dalton

(1801),Gay-u ssae (1802)j Leslie(1804),d6
heeft doorzjnehoogdravendebespiegelingen 1. Roeheen Blrard (1813)enDwlony en Tefif
nietveelvoordenatuurkundegedMnjen geluk- verrjkten de leer der warmte, en < .Ker-
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:ckl ontdekte in 1800 de donkere warmte- meljk die van de theorie der mechanische
stralen van het zonnespectrum. Fresnel be- warmte,die derphotographieen die derspec-

zorgde in 1815 de zegeyraalaan de undula- traal-analyse.Nadat Rnmjbrd reeds in 1798
tietheorie,nadat M azwsln 1808 depolarisatie en Davy i
n den aanvang dezer eeuw door
doorre:exie had ontdekt,terwjlWollaston, onderzoek t0t het beslult waren gekomen,
zremdfer en BLot, schoon voorstanders der dat de warmte geene stofwas,maar eenq
emanatieleer, door belangrjke proeven de bepaalde Boort van beweginq en nadat Sad%
kennis der feiten vermeerderden.De optische Carnot i
n 1824 eene gewigtlqe stelling had
instrumenten werden aanmerkeljk verbeterd uitgesproken over de veranderlng van warmte
i
n
arbe
i
ds
vermogen, ontdekte 2. M ayer in
1nrFrannhofer,enin 1820ontdekte Oersted
de afwjking van de magneetnaalddoorden 1842 hetmechanisch equivalent derwarmte
galvanischen stroom , waarna Arago eledro- en verkondigde het beglnselvan het behoud
magneten vervaardigde.In laatstgenoemdjaar van arbeidsvermogen alseene algemeene na-

vond Phweèger den multiplicator uit,en tuurwet.Nadat Relmltoltz in 1847 dit merkmet dezen ontdekte 8eebeek in 1821 de ther- waardig beginsel toegelicht en nadat Jbule
mo-electriciteit.Ampère wees in 1826 op de (1844- 1849)hetdoorvelerleiproeven bovyn
onderlinge werking der electrische stroomen)
en Okm maakte in 1827den=rhem genoemde
wet van de stroomsterkte bekend.Faraday
ontdekte in 1831 de inductie, de magneto-

allen twjfel verheven had,bouwde Cla%8%us
hierop in 1850 zjne theorie der mechanische
warmte.Almede Rankine en Thomson,Zeuner

en Hirnmaaktenzich verdiensteltjkdooreene
electriciteit,demagnetischedraajing van het verdere ontwikkeling dezer leer.Demechanipolarisatievlak en hetdiamagnetiemus.In 1833 sche theûrie der gassen werd voorts door
werddoorGanssen Weberdeeersteelectromag- Clausius en Kröniy behandeld. Maar 00k in
netische verbinding doordenaaldtelegraafge- hetalgemeen heeft de theorie derwarmte be-

brasttusschen de sterrewachtenhetphysisch langrjke vorderingen gemaakt,bjv.dûorde
kablnetteGöttingen;zjrerdweldraverbeterd onderzûekingen van Melloni(1831)doormiddoor W heatstone en Bteznlteil, en M orse ver- de1van den door Nobili uitgevonden thermn-

rjkte (1835)devolkenmetde uitvindingvan multiplicator, terwjl wj de verdiensteljke
den Bchrjfa Wkeahtonein1840vandenwjzer- pogingen van Pldet,Ihrbes,Regnault,Magen Hu.qhes in 1859 van den druktglegraaf.De sl.
9, Favre en x
hlkrzacz
lz
l en Thomnen niet
galvanoplastiek werd in 1838 schierterzelfder- onvermeld mogen laten. De undulatietheorie
tjd doorJacobite PetersburgendoorRpencer van het licht werd bewerkt doorFraunkofer

in Engeland uitgevonden.lulömkoy teParjs (1821), & Aàrdckl (1828), Sehwerd (1835)
leverde krachtige indudietoestellen (1851),en en Cauat (1863).Fïzecvbepaaldedesnelheid
Ge,
':Ie te Bonn vervaardigde in 1860 denaar

van'het llcht,en Foucaultweesaan,datdeze

hem genoemde buizen.Van grootbelang voor geringerisin hetwaterdan in delucht.Stokes
het geheele gebied van het galvanismus en
electromagnetismus w as de uitvinding van

deed proeven overdeEuorescentieenBecquerel

overdephosjhoreseentie.Depolarisatietoystelconstantebatterjen door B6eq'
a6relen Daniell len werden door de uitvinding der Nikol'sche
(1836), Grove (1839) en Bunnen (1842).Uit- prisma's(1828)t0teenehoogerevolkomenheid
stqkende mannen op ditgebied waren voorts gebragt, en de physiologische Optica werd
R%tter, l'
6ohnr, Poqendorf Zelz,Plûoker, verrjktmetden stereoscoop (door W keatstone
Kohlrausch, d6 1. R%ve, Tyndall en Wiede- in 1838) en met den phaenakistoscoop,dopr
terwjldetheoriederphysicalichtont- Stampferen Plateau in 1832nagenoeg geljkving van F. N-manlt en '< W eber. De tjldig uitgevonden.Helmholtz leverde een oogwrjvings-electridteitverkreegindestoom-elec- spiegelen de photographie (zie aldaar)onttriseermachine van Armstrong en in de elec- wikkelde zich metongemeene snelheid.Reeds
triseermachine van Holtz merkwaardige toe- voorlang waren door J. H erseltel en Talbot
atellen) en werd voorts in 1853 door Riesg de spectra van gekleurde vlamm enj voorts
hervnrmd.De leer van het aardmagnetismus door '
W heatstone en anderen hetspedrum der
vonduitstekendebeoefenaarsinHansteen(1819), electrischevonk onderzocht,doch eerstfïrcA-

Gaun(1833)en Aleœanderr0> Hv boldt,- ho! en Bwnsen toonden in 1860 aan,datde
diederdampkringskundeinKömtz(1831),Dove lichte ljnen van een gloejend gasafhanke(1352)enBuysWcII0f.In 1820leverdeDanLell 1jk zjn van de stofen,waaruit het beeen hygrometer,in 1828 Awyusteen ysychro- staat.Op diewjzelegden zj degrondslagen
meter. De kennis der door Dutroehet ln 1826
ontdekteendosmosewerddoorJellyen Graham

der spedraal-analyse,welke aanstondst0t de
ontdekking leidde van eenige onbekende me-

(1861)uitgebreid,en deacoustiek doorHelm- talen.Eindeljk heeftin denJongsten ttld de
blfz (1863) en doorKönig op anderegrond- uitvinding van den telephoon en van den
glagen opgebouwd. 00k de mechanische php phonograafveler belangstelling gewekt.
sica bleefnietachter:PoLnsot(1804)jToï,
sdo'z Physieotheologie noemt men de aan de
(1811), Ga- n en Ramilton bragten de theorie natuur ontleende kennis om trent God of
t0t hnngere vnlkomenheid, Kater vond in ei
genljk depogingom uitdeorde,schoonheid
1818 den reversiealinger uit! en Foueault en doelmatigelnrigting dernatuur hetbestaan
leverde in 1851 door zjne sllngeryroefeen van een magtigen schepperen verzorger van
regtstreeks bewjsvoordeaswentellng onzer het heelal aan te toonen.Aan het bewjs,
aar4e. N0g drie hoogstmerkwMrdige ontdek- daarop gegrond, geeft men den naam van
kingen verhoogen den roem onzer eeuw ,na- pl
tysicotheologlsa ofteleologoa iel
nïk.
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Physiocratisch stelsel isde naam van op 'smenschen ligchaam ,neemtalleverschjndie staathuishoudkundige leer,welke verkon- selen wMrj bepaalt hun onderling verband,
digt,datderjkdom van een volk gelegen is en zoektdaaruitalgemeenewettenafteleiden.
in de goederen,waaroverhetbeschikken kan, Vooralpoogtzj dekennis dierverschjnselen
en niet (zooals men vroegermeende)in een door proeven op levendedieren uitte breiden.
overvloed van edele metalen. Volgens dit Deze proefondervindeljke physiologie heeft
stelselis de aarde de bron van allegoederen, inzonderheid in de tweede helft onzer eeuw

en zj, die ze uit de aardeputten,vormen belangrjkeuitkomstenopgeleverd.Daarechter
de voortbrengende klasse der maatschappj. de natuur talrjke yroeven doet in velerlei
Daar volgens de aanhangers van dit stelsel ziekten, zjn het zlekbed en de sectie van
debodem alleen allewaardelevert,zagenzj groot gewigt t0t beantwoording van sommige
met verachting op de fabrieknjverheid enz. physiologische vragen.W anneer wj in eene
neder.Volgens hen moet men den landbouw reeksvan geljksoortigeziektegevallentelkens
aanmoedigen en alle andere takken van nj- eene bepaalde anatomischeafwjking in een
verheid aan hun l0t Overlaten. De stichter of ander orgaan opmerken, zullen wj hiervan deze sehool was Quesnay (1694-1774), uit gevolgtrekkingen aoeiden,welke 0ns t0t
ljtàrtsvan Lodewl
jkXV.I1jontwikkeldezjn eene nadere kennis leiden van het te voren
stelselinzjnerrableaux économiques(1758)'', l'aadselachtig orgaan.Hier ontdekken wj het
en zjn leerling DwpontdeXdzz
lolr.
g(1739- verband van de hysiologie met de practi1817)gafdool.zjn geschrift:mphysiocratieou schegeneeskunde;ledere ervaring op heteene
constitution natnrelle du gouvernementleplus

gebied verspreidt licht over het andere.W at

a
vantaqeux pour leg1e
nrehumain (1768)' er wtigezegdhebben van de waarnemingenaan
aanleidlng t0e, dat (
e voorstanders van het het ziekbed, bljft00k geldig van de vergestelselvan Q'
uesnay zich physiocraten noem- ljkendeontleedkunde,die,zooalsHall. reeds
den.T0t hen behoorden aanvankeljk groote beweerde,derjkstebron isderphysiologische
mannen en onderscheidene Vorsten. Daar
eehter weldra overtuigend werd aangetoond,
dat niet enkel de grond,niet uitsluitend de
landbouw ,maar00k iedereant
lerenjverheid
rjkdom schept,moestditstelseleerlangplaats
maken voor gezonder leer. Zie voorts onder
k%t
aath'aLslboudkwnde.
Physiognom iek nîyelaatkunde,zie Gelaat
en Lavater.
Physiologie noemt men de leel'der na-

wetenschap.Immers de vormverscheidenheid

van bepaaldeorganenbj verschillendeklassen
en soorten van dieren geeft 0nsbelangrjke
inlichtingen omtrenthunnewezenljkebestemm ing.
Gewoonljk splitstmen dephysiologieinde
leervan deregetatiete(plantaardige)enindie
van de animale (dierltjke) verriqtingen. De
eersteNindtmen bj planten en t
heren en bestaan in de verplaatsing der organische stof

tuurljke verrigtingen van het bewerktuigd en in de stofwisseling.Zeer eigenaardig is de
ligchaam of in meer beperkten zin die der

verschjnselen van hetlevend ligchaam van
den mensch. Met betrekking t0t de dieren
noemt men haar rergeliikende'At
yt
sïplp/e en
metbetrekking t0tdeplantenqeeftmenhaar
den naam vanplantenphysiologle.Gewoonljk
wordt de psychologie (zielkunde)niettot de
physiologie gerekend, doch zj,diealleverschjnselenvan hetleven desgeestesaanphysiologische oorzaken toekennen, beschouwen
natuurljk de psychologie als een deel der

beweging of deomloop derbestanddeelen in
het llgchaam.Dezebewegingen zjn ot
-enkel
verplaatsingen (afhankeljk van de werking
der zwaarte of van die der naburige moleculaire krachten), waarbj een deeltle zonder
verandering van scheikundig zamenstel voor
en na een integrérend bestanddeel van verschillende ligchaamsdeelen w ordten alzoo op

verschillende tjden medewerkt t0t het v0lbrengen van de w erkzaamheden van verschil-

lendeorganen,- ofzj gaan vergezeld van
scheikundige veranderingen. Debelangrjkste
vegetatieveverrigtinyenzjn:despjsvertering,
de opslorping der u1tde spjzen bereide voedende sappen,de vorminy van chylenbloed,
gen heeft men in den jongsten tjd vereenigd de bloedsom loop in hetllgchaam ,de voeding
onder den naam van psyeltophysiea - eene in- der afzonderljke organen, het ontstaan, de
physiologie. Intusschen heeft men tOt nu toe
de werkzaam heden des geestes slechts zelden
t0teen onderw erp gem aaktvan physiologisch
onderzoek, en de hiertoe aangewende pogin-

ductievebehandelingderpsychologie.Tntnsschen
ishetmoejeljk,tusschen physlologieenpsychologieeene grensljn tetrekken. Men iser
voorts aan gewoon geraakt, de pbysiologie
alseenetegenstellingvandepathologie(ziekte-

beweging en de vervorming der sappen,de
ademhaling,de afscheiding der huid,deurine-

de pathologie alseen onderdeelder physiolo-

ontwikkeling van het foetus,de geboorte,het

vorming en de dierljke warmte,- voorts
die welke t0t instandhouding dersoortdienen,
nameljk: de menstruatiejde ei-en zaadvor-

leer) te beschouwen4hetisintusschen beter, mingyde voortplanting,de zwangerschap,de

gie aan temerken.W j houden 0ns evenwel kraambed,het zoren enz. De animale verhier aan de gewone beteekenis van hetwoord rigtingen komen ultsluitend voor in het lip
qhysiologie,alsomvattend deleerderverrig- chaam van dieren;hetzjndewerkzaamheden
tlngen van hetgezonde dierljkeligchaam en van het zenuw- en spierenstelsel. Daartoe
van zjne gezonde deelen.Hare voornaamste behooren:de beweging,de gewaarwordingen
grondslagen zjn denatuur-,schei-enontleed- der zintuigen, de eigene wurnemingen van
kunde en de weefselleer.M 6t deze hulpm iddelen gewapend,vestigtde physiologiehet00g

de gesteldheid desligchaam s,deregtBtreeksche

invloed van hetzenuwstelselop devegetatievq
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verril ngen en eindeljk depsychischewerk- degrootstegeleerdevanzjn tjd(1708- 1777)
zaamheden.
en de Bchrjver van hethooggeprezen werk:
De geschiedenis 4er physiologieisalshet XElementaphysiologiae(1757-1767,8 dln)''.
warezamengeweven metd1e dergeneeskunde, opdengrondsl
ag derdoornonXlllerenWolf
geschetste ontwikkelingggeschiedenis van
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der physlologie is die der geneeskunde.Zoû-. 'smenschen ligchaam en op dien der ontleedlang de hulpwetenschappen der physiologie, kunde,welke een groot aantal jverige benameljk deontleed-en scheikunde,zich n0g oefenaars vond, ontwikkelde zich de physiin hare kindsheid bevonden, bleef 0ok de ologie in detweede helftdervoorgaandeeeuw
physiologische kennis zeer gebrekkig,enmen met ongemeene snelheid. Daarenboven heeft
poogde het gemis van erkende feiten te ver- in dien tjd de vooruitgang derscheikunde,
goeden metonderstellingen enwjsgeerigebe- inzonderheid de ontdekking derzuurstofdoor
spiegelingen, die eeuwenlang schering en in- Priestl
ey (1774), die ontwikkeling krachtig
slag vormden der geheele geneeskundige bevorderd. Door Prientley en Lavoisier werd
theorie.De physiologischekennisvan deartsen hetscheikundig verloop bj deademhaling0pder Oudheid en der middeneeuwenwasuiterst gehelderd. Eene merkwaardige ontdekking
gering, hetwelk vooral in het 0og looptj van Galraniwaswjdersdie van deninvloed

wanneer men opmerkt,hoeveelzj waanden derelectridteitop dezenuwenen spieren;zj
te weten.Daar het ontleden van ljken t0t werd later M ngevuld door dw .& 6d-& y-0p,#
aan het einde der 15deeeuw t0tde zeldzaam- te Berljn.In onze eeuw heeftzich eindeljk
phrsiologie door de vereenigdepogingen
heden behoorde,ontbrak iu dientjddegrond- de
slag voor de physiologie.Toen echter ln den van mtstekende beoefenaars in alle landen
aanvang der l6de eeuw de ontleedkunde in van Europa t0teeneallerbelangrjkstewetenItalië,vervolgenso0k in Frankrjk en Enge- schap ontwikkeld. De studie der physiologie
land ennadenDertigjarigenOorloginDuitsch- wordt aan de voornaamste hoogescholen ip
land begon te bloejen, werden tevens de phyBiologische laboratoria metgrooten jver
hmdamentengelegdvoordephïsiologie,vooral voortgezet,en dehedendaagscheontwikkeling
omdat men eerlang zich bezlg hield met de der natuur-, schei- en werktuigkunde komt
studie der vergeljkende ontleedkunde. De haar uitnemend te stade. ln 0ns land heeft
physiologie deed voortseen reuzenstapbj de zich vooralde hoogleeraar DondersteUtrecht
ontdekking van den bloedsomloop doorHarvey jegensdie wetenschap verdiensteljkgemaakt,
in 1619.Niet minderbelangrjk zjn voorts terwjl a1s leerboeken voor de physiolpgie
de waarneminsen van Harvey overde voort- worden aanbevolen datvan Fnnke(6dedxuk,
planting der dleren,waaruithj de physiolo- 1876),datvan Briicke (zde druk, 1876)en
gische wet afeidde,dat de mensch bj zjn datvan Vierordt (5dedruk,1817).
ontstaan alle ontwikkelingsvormen der lagere
Physostigma Balf.is de naam van een
dieren doorloopt.Gewigtig wasvoprtBdedoor
Asell%' te Cremona in 1622 gemaakte ontdekking der chylvaten, die het melksap uithet
darmkanaalopslorpenjzich t0tdemelkborstbuis vereenigen en hun inhoud in de linker
ondersleutelbeens-ader uitstorten.K ort daarna
ontdekten Rndbeek in Zweden en Bartholin

plantengeslaeht uit de familie der Vlinderbloemigen, met slechtsééne soort P.reneno-

ligchaam. Vele andere belangrjke bjdi*
aqen
t0t eene meer naauw keurige kennis der 11gchaamsverrigtingen van den mensch zjn uit
dien tjd afkomstig.W jdershadden tweeuitvindingen uit die dagen een onberekenbaren
invloed op de physiologie,nameljk:dievan

roode bloemen, w ier stem pelvan een halvemaan-en blaasvorm ig aanhangselisvoorzien.

anatomie. Hj was de eerste,die zich van
zeer bolle lenzen bediende, om het fjne
weefsel der organen gade te slaan.De beide
Nederlanders Leeuwenhoek (1632- 1723) en
Dwammfrdam (1627- 1680) deden gewigtige
ontdekkingen op hetgebiedderm ieroscopisthe
anatomie,en hun landgenoot Rwysa (16381731)bragtdedoorSwammerdam uitgevondene
methode om de fjnebloedvaten metverstj-

die van tooverj zjn aangeklaagd,en hetal

dl- Bal
T., eene overbljvende slingerplant,
welke veel overeenkom st heeft met onze
pronkboon, maar een houtigen stengelbezit,
die weleens 15 Ned.ellang w ordt.D e bla-

deren zjn3-talliggevinden deokselstandige,
in Denemarken de watervaten in het dierljk hangende bloem trossen dragen groote,purperDe peulen zjn 18 Ned.duim langenbevatten
2 of3 chocoladebruinezaden,die21/:-4Ned.
duim lang,niervormig en door eene metver-

hevene randen omzoomdegroefomgevenzjn.

Deze plant groeit aan de Golf van Guinea
tusschen 4 en 80 N.B. en 6- 120 0.L.van
Greenwich en is o0k overgebragt naar Brazilië en naar Indië.De inboorlingen bezigen
de zeer vergiftige boonen t0t eene soortvan
Al
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noeent-s XII,is de vaderdermicroseopische gods-oordeel;zj doen ze innemen door hen,
den microscoûp en die derkunst om doorinspuiting van bepaalde zelfstandigheden in de
bloed-en watervaten deze t0tin hunneverste
vertakkingen zigtbaar te maken. M areello

vende m sssa's te vullen,toteen hoogen trap

of niet braken beslist over het niet-schuldig
ofschuldig. Het vergiftig bestanddeel dezer

boonen isdephysostigmine(CISH:INaO:),eene
zelfstandigheid zonder kleur, geur ofsmaak,

smeltend bj 45OC.en zichontledendbj100C.
Zj verlamt de bewegingszenuwen en veroorzaakt eene aanmerkeljke zamentrekking der
pupil. Een extrad uit de boonen w ordtgebruikt om die zam entrekking te bevorderen,

van volkomenheid.Grooten roem ophetgebied wanneer men de pupilbj hetonderzoeken
der physiologie verwierfAlbreeht '
pop Hallee, der oogen deorindroppelen van atropineheelt
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verwld,alsmede t0tgeneesmiddel bp eene meeldraden bevinden zich op eene schjfbeneden hetvruchtbeginsel;de draad-ofpriemovermatigeverwjding derpupil.
Phytelephas RuizetPav., ivoorpalm of vormigehelmdraden staan vrj ofzjnaan den
nteennootpalm is denaam van een plantenge- voetbekervormig zamengegroeid.Hetvruchtslacht ult de familie der Palmen.Hetkomt begi
nselisbovenstandig endraayteengebogen
sterk overeen met de Pandaneën en heeft stamper,- devruchtisbes-achtlg ofdroog,slechtséénebekendesoort,nameljkP.vlccrp- en het zaad heeft eene vleezige ofkorstachearpazizetPav.,die ophetvastelandvan tige,glanzige schaal.De geslachten ensoorten
Zuld-Amerika tusschen 90N.B.en 80Z.B.en
tusschen 70 en 79O W . L. van Greenwich
vooral op vochtige plaatsen groeit en doorgaans digte bosschen vormt. De stam , ter
lengte van 6 Ned.el,issteedsnaardengrond
gebogen,van luchtwortelsvoorzien en verheft

dezerfamilie bevattenscherpe,blaartrekkende
en purgérende bestanddeelen.
Piacenza, een voormalig hertogdom in
opper-ltalië, vormde sedert het midden der
18deeeuw eene provincie van hethertogdom

Parma,werd in 1860 metParma ingeljfd in
zich zelden hot
yer dan 2 Ned.el.De t0p het koningrjk Italië en is sedert dien tjd
drugt 12- 20 vlnspletige, omstreeks 6 Ned. eene t0t het landschap Emilia behoorende
ellange bladeren,en debloeiwjzederman- Italiaansche provincie, welke grenst aan de

neljke plant is een enkelvoudige,vleeziqe, yrovinciënCremona,Milaan,PaviaenParma,
opeenstaande bloemen.De vrouweljke bloe'
l- geogr.mjlbjna226000 inwonerstelt(1871).
wjze is desgeljks een kolfmet een digten In het westen des landsverheftzich deketen
bundel van 6 of7 bloemen.Hieruit ontwik- der Apennjnen methareterrassen en uitloorolronde kolf met in 3 of 4 scheeden dlgt ln 2 districten verdeeld wordten op 45,4 D

kelt zich de vruchtals eene verzameling van persjen vanhier spoeden zich onderscheidene
6 of 7 steenvruchten met een gewigt van rivierenj de Trebbia,de Nure enz.,naar de
12Ned.p0n(1.Desteenvruchtenzjnvanbuiten P0.De bodem is er,vooralin de vlakte van
met harde,houtige bulten bezeten iedertelt laatstgenoemde rivier, ongemeen vruchtbagr,

gewoonljk 7 zaden.Deze laatsten bevatten e
n het luchtgestel gezond,metuitzondering
ln onrjpen toestandeeneheldere,smakelooze van eenige moerasslge streken aan de rivier.
vloeistof, waarmede reizigers hunnen dorst De voornaamste bron van bestaan is er de
lesschen, en vervolgens eene weeke massa, landbouw,en debelangrjkstevoortbrengselen
waarvan men m et water en suiker een sma- van dezen zjn:graan, vooral tarwe,wjn

keljken drank bereiden kan.Tn rjpen toe- (waaronderdevinosancto)enmeloenen.Aanstand echterzjndezadenz0ohardalssteen, zienljk is ervoortsdezwjnen-en rundveeen kom en sedert 1826 onder den naam van teelt, welke laatste uitmuntende kaas opleplantaardig ivoor, steen-, tagua- ofcorusco- vert? alsmede de zjdeteelt.D00r deze pro-

noten in den handel. Allerlei voorwerpen, vincle looptde spoorweg van Alessandrianaar
zooalsmanchetknoopen,rottingknoppen,siga- Bologna en die van Milaan naar de stad Pia-

renpjpen enz.,worden er van vervaardigd.

Cenza.

De eenige fabriek van steennootvoorwerpen
Deevenzoogenoemdeâoofdstadligtop den
in 0ns Vaderland bevindt zich te Veendam. regter oever van de P0 en beneden denmond
Phytolacca Tourn. is de naam van een derTrebbia en heeftmethare talrjkekerken
plantengeslacht uit de familie der Phytolac- en paleizen een schilderachtig voprkomen.Zj
ceën. Het omvat krutden en enkele heesters, is door muren, door 12 bastions en andere
die in en bj de keerkringslanden derOude nieuwe vestingwerken omgeven en van 6

en NieuweW ereld groejen.Dezeonderschei- poorten voorzien.De straten zjn regelmatig

den zich doorafwisselende, gaafrandigebla- aangelegd, regt en breed, en de schoonste

deren,enkelvoudige,aarvormlgebloemtrossen
en bes-achtige vruchten.P.deoandraL.iseen
kruid ter hoogte van2- 3,75 Ned.elmeteen
vertakten stengelen groote,groene ofpurperroode bladeren. M en vindt het in NoordAmerika, Noord-Afrika, China, op de Azorische Eilanden en in hetzuiden van Europa,

van deze is de CorsoFarnese,dieeene lengte
heeft van 1200 schreden. Van de openbare

pleinen vermelden wj de Piazza deiCavalli
methetstadhuis,hetprovinciehuis,hetTeatro
Filodram matico, de groote bronzen ruiter-

standbeelden van Ale8sandro Fcrwddeen zjn

zoon Ran%zioen methetstandberld van den

en men gebruiktzjne bessen tothet kleuren beroem den regtsgeleerde Romagnos%,- en de

van sommige dranken en van suikergoed, Piazza de1Dunmo metzuilengangen.Van de
hoewel het 8ap nadeelig is voor de gezond- paleizen noemen wj:het stadhuis(Palazzo
heid. De wortel is een goed braakmiddel, delCommune),een uitstekend bouwgewrocht
doch de Jonge spruiten worden a1s groente der 13de eeuw ,hetPalazzo delGoverno,het
gegeten.- De familiederPhytolaeceè'
n omvat Palazzo Farnese) in 1558 door V%nola getweezaadlobbige planten,nameljk kruidenen bouwd,het Paleis vanJustitie?endepaleizen
heesters,meestalmetafwisselende,enkelvou- der graven Costa en M arazzan% metverzamedige, gaafrandige bladeren, met of zonder lingen van schilderjen en datvan Palostrelll
steunblaadjes,envolkomene,in aren,trossen met boeken en handschriften.De hoofdkerk,
of bundels geplaatste bloemen. De kelk is in 1122 in Romaanschen stjl begonnen en
4-ofs-deelig en heeftkruidachtige,doch som- ill 1223 voltooid, heeft eene Lombardische
tjds van binnen gekleurde slippen. Meestal façade metrood-marmeren leeuwen,een toren
ontbreken de bloembladen;zjn z'
j nxnwezig, ter hqogte van 98 Ned. e1,een koepel met
dan ontwaart men ze op den kelkbodem.De fresco'
s van A rdno, schilderjen van Peo-
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naedni en L.Crlct6 en prachtigekoorstoelen
van Genovese. Andere merkwaardige kerken

zjn er:de kerk van San Francesco in spitsboogstjl,die van Sant'Antonio met goede
freaeo'
s en dievan SanSistometeengrootvoorportaalentalrjkeschilderjen en praalgraven.

we
çens zjn omvang #an toon en zjne geschlktheid v00r begeleiding.De voornaamste
componisten hebben juistvoorpiano veelge-

schreven en uitstekende kunstenaars en kunstenaressen,zooals N dzf,Rnbinstdn,Tawsi.gj
Bwlow,Niemann,M ary Xrdà:,ànnette .& :ipow ,Clara s'cAlf-cu , M artka Ae--erfenz.,

Piacenza is de zetelvan een prefect,van een
bisschop,van onderscheideneregtbanken enz. zjn in staat,om een geheelen concertavon;
A1s inrigtingen van onderwjsheeftmen er: met goed gevolg met pianomtlziek te vullen.
een Koninkljk lycéum,een gymnasium ,een De uitvinding van dit instrument dagteekent
seminarium,eenenjverheidsschool,eenetech- van de 18de eeuw. De schrale tûon van het
nische school,het instituut Gazzola meteene klavier deed onwillekeurig den wensch ontteeken- en kunstschool, 4 kostscholen voor waken naar een volkomener instrument,en
meisjes, eene Btedeljke boekertlmet 42000 z?ertltolo cristofalk of Cristebri uit Padua,
en eene openbaxe boekertjmet50000 deelen sedert 1710 te Florence als instrumentmaker
en een merkwaardig archief.Voortsvindtmen gevestigd, was de eerste, die hetdoelmatig
er 3 schouwburgen,eene kraamzaal,een von- hamermechanismusuitvûnd,hetwelk daarvoor
delingenhuis en vele andere instellingen van Onmisbaar was. Reeds in 1711 wer; zjne
weldadigheid,benevensongeveer 35000 inwo- tlitvinding in het rGiûrnale dei letterati
ners(1871),welkezich hoofdzakeljk methet d'Italia''door Mafeiuitvoerig beschreven en
vervaardigen van ztjden,wollen en katoenen door eene afbeelding opgehelderd,doch eerst
stolen, hoeden, aardewerk enz. bezig hou- in 1716 leverde een Franschman,M ari%n geden,alsook metdenhandel.Voortsisdezestad naamd, bj deAcadémievan W etenschappen

alsspoorwegBtati
fn,nameltjkalsvereenigings- te ParjB 3modellen van hamerklavirren in,
punt van onderscheidene ljnen)zeer merk- en in 1717 vormde de organistCltrist%an Gpffwaardig.- Piacenza is hetaloude Placentia l
ieb ScArlfdr (#1782)teNordhausenhetdenken werd in 219 vöör Chr. door de Romeinen beeld,om door aanslaandehamersdeklaviera1s kolonie met het regt van een munici- snaren in trilling tebrengen.Hjvervaardigde
pium op het gebied der Anamanen gesticht. dan 0ok een paar modellen met hamers,
In harenabjheid, aan de Trebbia,versloeg welke in 1721 aan hetH0fteDresden werden
S@nnibal in 218 deRomeinen. Nadat in de aangeboden.llaar echter ScArJfer geene midPunische oorlogen de stad door de Gal- delen bezat om een ïnstrumentvolgenszjne
liërsoverrompeld,geplunderdenbjnageheel vinding te laten makent bleef de zaak in

verwoest was, werd zj later weder opge- Duitsehland voorloopig ln rust,terwjl in

bouwd en versterkt door de Romeinen. op Ital
iëreedsvrijçoedehamerklavierenwerden
nieuw werd zj verwoestin t
leoorlogen van geleverd. Eerst m 1726 vatte de beroemde
Othotegen Vitelllws(70 na Chr.
).In demid- orgelmaker M llbermann te Freiberg het plan
ckröter weêr op en vervaardigde een indeneeuw en werden ertweekerkvergaderingen van î'
gehouden, in 1095 door Urbanu 11 en in strument,waaraanht'
Jdennaam schonkvanfor1132 door Innoeenti'
us JT, en op deze laatste tepiano)(sterkzacht).Hethadtegen heteinde
werd de tegenpausAnaeletus in den ban ge- der 18de eeuw het klavierbjna geheelverdaan.Alberto Scoto m aakte in de dagen der drongen.Langzamerhand toch waren daaraan
Holttnstaufenzich hiermeestervan de opper- doorversehillendepianofabrikantenonderscheiheersebappj,maar werd verdreven, in zjn dene verbeteringen aangebragt. Van de be-

gezag hersteld en nûgmaals veclaagd.Daarna roemdste pianofabrikanten vermeldbn wj:
hadden er enderscheidene adellpke geslaehten Nanette en Stein te Augsburg (1794),Broadl
tlpod (1711)te Londen)Pleyel,.
& A#en Xez
de teugels vap hetbewind in handen,zooals '
die der A8cell'
%,.21zld6,Anqgdlola en Torriani. te Parjs, CMkerin.
j te Boston,Rteinwœy te
In 1313 vervielPiacenza aan de Visoontien New-York,Beaste%n te Berljn,Blûtknert:
in 1545 a1s hertogdom aan hetHuis Farnese. Leipzig en Berndtte Berljn.
De gedaante eener pianoforte kan eene tafelvormige, eene vleugelvormige en 6ene 0pstaande wezen. De eerste is die der oude
klavieren en vereischt weinig plaats, - de
tweede kwam reeds in het midden der 16de
eeuw in zwang en is 00k nu n0g nietafgeschaft,- en dederdeisdiederhedendaagsche
1848 werden de troepen van den Hertog uit pianino, het eerst vervaardigd door Samidt
Piacenza verdreven, en het gezag kwam in te Salzburg en door Grûneberger te Halle
handen van een voorloopig Bewind.Den 16den (1821).Ditinstrumentisin denJongsten tjd
Maart had er een gevechtplaatstusschen de verbeterd dool.den cello-klankbûdem ,nameljk
Piémnntézen en de Oostenrp
-kers, en btl den door hetaanbrengen van een klankbodem m et
aanvang van den Italiaanschen Oorlogin1859 gewelfde oppervlaktq?alsmede door een dubelklavier,zoodat e'e'n van deze de baspartj
werden stad en citadéldoor deOostenrjkers b
ontruim d,en daarna m et hetgeheelehertog- evenzeer aan de regterhand brengt.
Hetvoornaamstegedeeltevanhetinstrument
d0m in Italiëingeljfd.
Piano (De),péanoforteof fortepéano ishet isde klankbodem ,eenedunne,onderdesnaren
meest verspreide muziekinstrument, vooral geplaatste dennehouten plaat? waaraan de
De eerstehertog,PierroN #pdcp,echterwerd

er van hetbalcon van zjn paleisnaarbeneden geworpen, en daarna deelde Piacenza in
het l0t van Parma.Den 16den Junj 1746 behaalden de OostenrjkerseronderD eeldenstein
eene overwinning op devereenigdeFranschen
en Spanjaarden onder Gagesen Maillebois.In
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trilling der snaren den klank ontlokt. De
Piatra, de hoofdsta; van hetboschrjke
toetsen staan in verband methamertjes,die distrid Neamtzoe in Moldavië, ligt u n 4e
tegendesnarenslaan.om dentoontedempen of Bistritza in eene bekoorljke bergstreek en
te versterken,heeftmen pedalen aangebragt. heeft20000 inwoners,2 openbare scholen,7
Bj sommige stukken heeft men een toestel kerken, 7 Jaarmarkten en een levendigen

met Turksch muziek:die,evenalsdepedalen, houthandel. Het hout wordt er in vlotten
m et den voet w orden geregeerd.Eene zaak naar Galatz gebragt en hoofdzakeljk naar
van gewigt is voorts de bekleeding der ha- Turl
tjeuitgevoerd.
mert
jes.lsdeze tezacht,dan wordtdetoon Piauhy, een woord hetwelk in hetInd0f en iaauw , iszj tehard,dan wordt diaansch rGrootwater''beteekent,is denM m
hj schril en scherp. De omvang der toonen van eene Braziliaansche provincie aandenAt-

liep in den tjd van Beetltoven van contra-.
r lantischenOceaan.Zjgrenstaantleprovinciën
t0t aan de viermaalgestreepte F ,doch gaat Ceara, Parahyba, Pernambuco, Goyaz en

nu van dubbel contra-z t0taan devjfmaal Maranhao, en telt op bjna 5481 D geogr.
gestreeptee.EindeljkheeftF&*Jc.
rteW eenen mj1 ruim 202000 inwoners? waaronderzich
een instrument uitgevonden met toonverlen- nagenoeg 24000 slaven bevlnden (1875).Het
ging, zoodat men een bepaalden toon kan
doennaklinken,- en llûtltnerteW eenen eene
aliquotpiano,ingerigt voorhetdoelom deharmonische toonen te doen meeklinken en alzoo

land is er over hetgeheelvlak en slechts in
llet zuiden en oostenbergachtigdoordenSerra
Piauhy enden SerraIbiapaba.Devoornaamste
rivier is er de Paranahyba,welke er eenige

den yeheelenklankaanmerkeljk teversterken. zjrivieren opneemt. In het zuiden ligthet
Planosa is de naam van een eiland ilzde Pernagoameer,betwelk eene lengte heeftvan
Tyrrheensche Zee, t0t de provincie Livorno 30 Nedmjl.Debelangrjkstevoortbrengselen
behoorend. Het is zeer vruchtbaar,ontleende zjn er:katoen,suiker,tabak,rjst,maïs,
zjn naam aan zjne efene oppervlakte en rllnderen,paarden,zilvor,jzer,100d,aluin,
telde in 1871 ruim 600 inwoners, meestal 0n zout. De voornaamste bronnen van welvisschera. De Italiaansche regéring heeft er vaart zjn er landbouw en veeteelt;handel
eenestryfkolonie.
en njverheid bevinden er zich op een lagen
Piarlsten ofPatreszctllz.
l- pLarMm (Va- trap van ontwikkeling. Tot de bevollting be-

ders der godsdienstige scholen) is de naam
eener geesteljke orde,welkebj degewone
drie geloften nog eetle vierde voegt,nameljk
om kosteloosvoorhetonderwjsderjeugd te
zorgen.Zj werd in 1607doordenSpaanschen

hooren er talrjke Indiaansche stammen.Er
zjn 72 scholen metnagenoeg 2000leerlingen

en er bestaat een lycéum met59 studenten.
Men heeft er een spoorweg van Paranahyba

naar den mond derIgaroeassoe(7 Ned.mjl)

edelman Casalanza gesticht en in 1621 door en een van Amarante naar Oeiras (142 Ned.
Gregoriu X F bevestigd en t0teene erkende mj1,maarn0gin aanbouw).De hoofdstad is
congregatie verheven,waarna InnoeentiusXIl Therezina.
Piave (De),weleer de InlavLs,eene kusthaardebelangrjkevoûrregtenderbedel-orden
verleende. De orderegel en het gewaad der rivier in Venetië ontspringt bj den Monte
Piaristen komenovereenmetdiederJezuïeten, Paralba in de Norische Alpen,stroomt door
en zjzoeken invloed teOefenenophetvolks- een eng dalin de provincie Belluno,daarna
in de Venetiaanscbe vlakte door de provincie
onderwjs.
P iasten is de naam van een Poolsch vor- Treviso,wordt bijZensone bevaarbaar.ontstengeslacht, welks stamvader P iast, een vangt een aantal kleine rivieren en stoot na

landbouweruit Kroeswicz in Cujavië,naar een loop van 215 Ned.mj1ten noordwesten
men zegt, in 840- 890 als eerste hertog den van Venetië, bj Porto di Cortelazzo, zich
schepter heeft gezwaai; over de Polen. H et uit in de Adriatische Zee.
was afkomstig uit Groot-polen en breidde
Piazzi tGiuseppe), een beroemd sterrezjne heerschappj allengs uit overdenaburige kundige,gebnren den 16*enJulj1746tePonte
landen. M ieezyslaw I (# 993) Omhelsde het in Valtellino,trad in 1774 te Como in deOrde
Christendom , en zjn dappere zoon Boleslann der. Theatjnen?studeerdeteTurjnenteRome,
Clrolr.y, die den koningstitel aanvaardde, gafonderwjsln dewiskundeen wjsbegeerte
werd de stichter van het Poolsche rjk.De te Genua, Rome en La Yaletta,en werd in
rj der Piasten nam in 1370 een eindemet 1780 hoogleeraar in de hoogere wiskunde te
CasimirIII de Groote.DePiastischeHertogen Palermo.Hier stichtte hj, door den ondervan Massovië zjn in 1526,dievan Siléziëin koning,denprinsvan Ccrc-czlico,onderstennd,
1675 uitgestorven.
eene sterrewacht.Nadat hj t0taanschaëng
Piaster (plat ofpleister)isdenaam der van instrumenten 2 jaar te Londen en één
grootste Spaansche zilveren munt.Hj werd jaarte Parjs had vertoefd,werd de sterrereeds in de 16de eeuw geslagen,was aanvan- wacht in hetvocrlaar van 1791 in orde gekeljk onregelmatig vierkant,doch is thans braqt,en in hetvolgendejaarnam dewaarrond en geldt 8 zilver-Of20 koperrealen en
Q60 cents van onze munt.De Turksehepiaster

nemlng der vaste sterren een aanvang. De
vrucht van dezen arbeid was in 1803 eene

geldt 45 of40 cents.Te Tripolizjn 8 en te sterrenljst met6784 en in 1814 eenetweede
Tunis 5 piasters geljk aan één Spaanschen met 7646 sterren. Tevens ontdekte hj den
piaster,doch de waarde der Zuid-Amerikaan- lsten Januarj 1801 de kleine planeetCeres.
sche piaster kom tm et die van den dollar of In 1817vertrok hj a1sdirecteur-generaalder
van onzen rjksdaalderovereen.
observatoriainhetkoningrjkderBeideSidliëu
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PIAZZI-PICCOLOMINI.

naarNapels.IndelaatsteJaren vanzjnleven
was hj jverigwerkzaam aan deverbetering
van het pnderwjs.Hj stierfte Napels den
Qzsten Julj 1822,en van zjnegeschriftenvermeldenwj:rLezionielementaridiastronomia
(1817)''.
Picard.Onderdezen naam vermeldenwj:
Jean A crd,een verdiensteljk sterrekundige,geborendenQlstenJulj1620teLaFlêche
in An'
Jou.Hj werd priorte Rillé,voortsbj
de stichting van de Académie te Parjs 1id
van ditligchaam ,en overleed den 12denJulj
1682.Hj was een leerling van Gansendien

geboren in 1728 te Bari in Beneden-ltalië,
bezochthet conservatorium van Sant'Onofrio
teNapelsen componeerdetoen reedspsalmen,
motetten,aria'sen eenegeheelemis,- voorts
na 1754 onderscheidene opera's,zooals: pze-

nobia (1756)'', - pAllessandro nell' Indie
(1758)'',- rcecchina (1763)''- en polimpiade(1771)''.Nadathjin15jaar130opera'!
geschreven hadjvond hjte Romein Anfonn
een mededinger,Ja, één zjner stukken bezweek, en gedurende peruimen tjd wjdde

hj zjne krachten uitslultend aan deschouwburgen te Napels. In 1777 vertrok hj naar
heeft vooraleen goeden naanzverworven door Parjsenbehaaldeermetzjneopera:rRoland''
6ene graadmeting tusschen Malvoisine en eene glansrjke overwinning.
Da
an
reb
nj
tegheent
strj
ke
Amiens(1669-1670).Hjschreef:,Lamesure moest hj voorGlûek devlag
delaterre (1671)''.
beantwoorden van eene prjsvraag naareene
Lowis 2Jso/f Pieard,een Fransch bljspel- compositievoordeopera:plphigeniainTauris''.
dichter.Hj werd geboren teParjsden29sten Kortdaarna verlietGlûek Parjs?zoodatTïcJulj 1769,leverde reeds vroeg het bljspel: dni meester bleef van het strjdqerk. Van
Lebadinagedanyereux'
'en werd eerlangeen zjne overige opera'svermelden wp;oAtys''
vermaard tooneeldlchter.Tevensschitterdehj - pDido (zjn beste stukl'', - rAdèle de
ala adeur op het Théatre Frangais en werd Ponthieu'' - rLe faux lord'' - rpénéin 1800 diredeur van het Théatre Louvois. lope'',- rDianaetEndymion''1- XPhaon''In 1807 belastte Napoleon 1 hem metde di- en pclytemnestre''.Voortswashjsedert1782
redie van de groote opera, en in 1816 aan- diredeur eener zangschool, maar keerde na

vaardde hj die van hetOdéon,verlietvervolgens het tonneel, en overleed den 3lsten
December 1828.De bestestukken van zjne
hand zjn:<Lapetite ville''?- pluesprovincaux à Parls'' - slues amls de collège,,,en vooral:pMédiocreetrampant''.Zj onderscheiden zich door levenslustigheid en geestigheid van dialoog. Zjne poeuvres''werden

hetuitbarsten derRevolutienaarzjnegeboortestadterug.Zjn oratorium :plonathan''ende

comische 0Per&: XLa serva onorata''werden
met grooten bjval begroet.W eldra echter

werd hj verdachtvan revolutionairegezindheden,zoodathjaan vervolgingen wasbloot-

gesteld en gaarne van den zangerDavideene
uitnoodiging naar Venetië aannam , w aarna
in 1821- 1822 in 10 deelen uitgegeven. Na hj voor den ychouwbnrg aldaar sGriselda''
zjn dood verscheen n0g zjn ,,The
-atre répu- en pI1 servo padrone''schreef.Na eene afweblieain (1832,2 d1n)''.
zigheid van 9 maanden keerde hjnaarNapels
Lonls JodeyFz Brnnt W ïccrd, een Fransch terug, waar hj vier Jaar lang onder het oprenwe
terdPai
rn
js18
d4
en
4s
teo
ncMt
Destaatsman182g1e.bo
Hj
42a
dv
, zigt derpolicie gesteld bleef.Inmiddels comcem ber
poneerde hj met jver,vooralpsalmen voor

voegdeziehbjderepublikeinschepartj,streed kerken en kloosters,zoodathj dentitelonttegen hettweedeKeizerrjk,werd in 1856 1id ving van kapélmeestervan deSpaanscheKerk
van hetW etgevendLigehaam ,behoordedaarin te Rome. In 1798 ontsnapte hj naar Parjs,
tothetberoemdevjfmanschapenonderscheidde waar hj inspecteur werd van heteonservazich als een schitterend redenaar,terwjlhj toire;hj overleed echter nog vöörhetaanhet stelselvan verkwisting,door de regéring vaarden dier betrekking te Passy den 7den
gevolgd, aan de kaak stelde. In September M ei1800.
1870 onder de regéring der Nationale VerdePiccol6m ini is de naam van een oud

diging werd hj minister van Financiën;van Italiaanschgeslacht,dat,afkomstiruitRome,
Februarj t0tMei1871washj onder Tltiers zich te Siéna vestigde en het bezlt verwierf
minister van BinnenlandscheZaken.In1871-

van het hertogdom Amalf. De vermaardste

1873 washj gezantteBrusselen tevenst0t telg van dezen stam is, behalve paus Aenean
1876 1id van hetlinker centrum in de Nati- Sylrl.
:(T1#11),Ottario,hertogran 2elcl
/l,
onale Vergadering.In 1876werd hj lid van geboren in 1599.Hj diendeaanvankeljk bj

den Senut voor levenslang,en overleed den de Spaansche troepen te Milaan,vertrok toen
l3den Mei1877.
met hulptroepen naarden Keizervan DuitschPicardië is de naam van een aloud <0- land en onderscheidde zich als kolonel van
westin hetnoordoosten van Frankrjk,waar een regimentruiters den 16denNovember1632
het omgeven was door Champagne, Hene- bj Lûtzen,wM rhj onderscheidene wonden
gouwen, Artois, Normandië,lsle de France ontving.In 1634 benoemde W allenstein hem
en de Zee.Het was verdeeld in Opper- en t0t opperbevelhebberin hetlandObderEnns,
Neder-picardië en isthansverbrokkeldoverde en hj verdedigde de bergpassen vanSalzbtlrg.
depadementen Pas de Calais,Somme, Oise, Hj droeg niet weinig bj t0t den val van
Aisne en Nord. D e hoofdstad w as Amiens. W allenstein en verkreeg van de goederen van
Tot Pio rdië behoorde o0k het qraafschap dezen de heerljkheid Nachod. Na den slag
Ponthieu met de hoofdstad Abbevllle,thans bj Nördl
ingen streed hj in Wiirtemberg en

aan de Maln,verjoeg in 1635 deFranschen
lcclnl(Nicc0lè),een beroemdcnmponist, uit de Nederlanden,maarleed verliezentegen

inPhrtqepyrtementSommegelegen.

PICCOLOMINI- PICHLZR.

tàr

de Nederlanders.Voorspoediger streed hj in trok na de zegepraalvan Jonrdanbj Fleurus
1640tegen deZwedenonderBanner,veroverde
Höxteren ontzette Freiberg,nam vervolgens
deelaan den vestingenoorlog in W estfalen en
voerde onder aartshertog Leopold YïlAelzzl
bevelin Moravië en Silézië tegen Torstenson,

over de Schelde,veroverde Brngge,ostende,
Gent en oudenaarde,vervolgde den 18denOc-

tobermet40000zaan zjn &FegoverdeAfaas,
maakte den 27sten Ilecezaber zich gaeester

van het eiland Bommel en t00q, door de

maar trad na denederlaagbjLeipzig (2 N0- NederlandschePatriottena1sbevrjderbegroetj
vember 1642)in Spaansche dienst.Nadathj zegevierend in de Nederlanden. Den 19den
in de Nederlanden nogmaals tegen deZweden Januarj 1795hield hj zjn intogtin Amsteren Nederlandersgevochtenhad,riepdeKeizer dam en in devolgende maand had hj degehem ill 1648 terug, belastte hem met het heeleRepubliek bezet.In Maartwerd hj beoppe
rbe
ld
s
chal
k.ve
Bj
en benoemde hem t0t veldmaar- noemdtotstadskommandantteParjs,dempte
e Conventie te Niirnberg in 1649 er den lsten Aprildenopstanddervoprsteden,
was hj gevolmagtigde van den Keizer en maar keerde vervûlgens naar het Rjnleger
werd doordezen in den rjksvorstenstand 0p- terug en nam Manheim in.Hierknooptehj
genomen,terwjlde Koning van Spanjehem onderhandelingen aan metFa%cke-Borel,den
het hertogdom Amal; teruggaf.Hj overleed agent der Bonrbons,en ontving in naam van
dezegroote beloften,bjaldien hj hen weder
teW ernen den loden Augustus 1656.
Picenum ?eep aloud landschapin Midden- op den troon van Frankrjk plaatste.Van dat
Italië,ten zulden van Umbrië aan de Adria- oogenblik afbehandelde Pohegr'a de oorlogstischaZeegelegen endoardeApennjnenvan zaken met groote achteloosheid, zoodat de
hetland derSabjnen gescheiden,draagt0n- Franschen geene vruchten plukten van hunne
derscheidene uitloopers van gemeld gebergte overwinningen. Dit maakte hem echter veren wordt door een aantal kleine kustrivieren dacht bj deregéring, en hetnieuwe Direcbesproeid. De voormalige inwoners, Pieentes, toire benoemde hem t0t gezantnaarZweden.
Tfceé of PécentinL genaamd, behoorden t0t Pokegr. weigerde deze benoezaing te aande
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n- vaarden en begaf zich naar het voormalig
bond met de Romeinen,doch Yverden in Q69
afvallig,waarna de consulP.Semproniwshun
in den daardoor veroorzaakten oorlog eene
nederlaag toebragt en hen aan de Romeinen
onderw ierp. Door hunne deelneming aan den
Bondgenootenoorlog verkregen zj het Romeinsche burgerregt. De voornaamste steden

waren er in dien tjdaan de kust:Ancona,
Firmum enCastrum novum,- eninhetbinnenland:Asculum ,UrbsSalvia en Interamnium.

Pichegru (Charles),een Fransch generaal. geboren den 16den Februarj 1761 te
Arbois in Franche Comté, studeerde bj de

klooster Bellevaux bj Arbois.In MM rt1797
koos zjn Departement hem t0tlid van den
Raad van Vjfhonderd,en reeds in deeerste
zitting werdhjt0tpresidentbenoemd.Hoewel
hj nietsdeed om derestauratie derBovbons
te bevorderen werd hj na den sàatsstreek

v
an 18 Fructidor (4 Segtember)in hechtenis
genomen en t0t deportatle naar Cayenne veroordeeld.Vanhier ontsnaptehj in Junj 1798
met zeven lotgenooten naar Paramaribo,vertrok naarEngeland,voegdezich in 1799 bj
het Oostenrjksch-Russische leqeronderK#dcko'
?
zl, vertoefde eenigen tjd ln Duitschland
en keerde daarna naarEngleand terug.Nadat
hj de vroegerebetrekkingenmetdeBo-bons

Minorieten en droeg als leeraar in de wiskunde aan de schoolte Brienne hetkleed der w eder aangeknoopt had, ontwierp hj met
Orde,zonder evenwel de wgding te ontvan- Georgen Cadowdal het plan om den Eersten

gen. 00k gaf hj aldaar onderwjs aan de
militaire académie,en de latere keizer Napo.
leon I behoorde t0tzjneleerlingen.In 1783
trad hj als soldaatin dienstbj deartillerie,
werd eerlang kompagnies-adludant, bevond
zich bj hetuitbarsten derRevolutie.diehj
van ganscher harte toeluichte,te Besançon

Consultevermoorden.Vermomd begaven zj
zich in 1804 naarParjs,waarPohegr% zich
in betrekking stelde met M orean,maar den
28sten Februarj in hechtenis genomen werd.
Nog vöör heteinde van hetregtsgeding vond
men hem op den 5denApril1804indenkerker

gewqrgd,vermoedeljk dooreigen hand.
Plchler.Onderdezennaam vermeldenwj:
het kommando over een batallon dernationale
CarolineTicF
zldr,eeneverdienBteljkromangarde van Gard,hetwelk hj naarhetRjn- sehrjfster,geboren te W eenen den 7den Sepleger bragt. Hier onderscheidde hj zich z00 tember1769.Zj ontving ten huizevanharen
zeer,dat hj in 1792 in den generalen staf vader,den hofraad Gretnr ,eene zorgvuldige
opgenomenenin1793t0tdivisie-generaalbevor- opvoeding,trad in 1796 in hethuweljk met
derdwerd.In Octobervandatjaarzaghjzich AndrlasTïcFlldr,laterregéringsraad,enschreef
belastmethetkommando overhetRjnleger, sedert1800 eene reeksvan romans,vanwelke
wierp inDecembermetHoel
tedeOostenrjkers XAgathocles(1808,3dlnlr'
,- rFrauenwiirde
terug,maakte zich meestervan de W eiszen- (1808 4 dln)''
, - pDie Belagerung W iens
burger liniën ontzetteLandauennam Lauter- (1824, 3 dlnl''grooten bjvalvonden en,beburg in.In 1794 verkreeg hj hetojperbevel nevens onderscheidene andere van hare hand,
overdegezamenljkestrjdkrachtenlnde Ne- 00k inhetNederlandschzjnovergebragt.Hare
derlanden,behaaldedeoverwinningenbjMont- gezamenljke werken verschenen in60 deelen
cassel en Meenen,versloeg de Oostenrjkers (1820-1845), gevolgd doorharepDenkwi
ironder Coburg en York den 18denMeibj Kort- digkeiten (1844,4dln)''.ZjoverleedteW eerjk, in Junj bj Rousselaer en Hoogleedej nen den 9denJulj 1843.
en verkreeg als voorzittereenerpolitiekeelub
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AdolfTicAler,eendichterennatuurkundige.

geboren den 4din september 1819 te Er1in

Tyrol.Hj studeerde teInnsbriick enW eenen
in dereneeskundeentradal8dichterop met
XFriihlledern ausTirol(1846)''.roen in 1848
de grenzen vanTyrolnaardezjt
levanItalië
bedreigdwerden,plaatstehjzich in degelederen dervrjwilligers,onderscheidde zich in
eenige gevechten en ontving na zjn terugkeer de Orde der Ilzeren Kroon, weshalve
htjin 1877 geregtigdwerd om hetpraedicaat
van kautenkar te voeren.Hj schreef:pDas
Drama des Mittelalters in Tirol(1850):',DLiederderluiebe(1852)'
'
)- pGedichte(.
1853)''
,
en rllymnen (1855)',,werdin 1859plaats-

Picot(FrançoisEduard),eenverdiensteljk
historieschilder,geboren te Parjsin 1786en
een leerling van Tineent, verwierf in 1813

den eersten prjs met zjne pzegenBpreking
van Jacob'',en te Rome verhoogde hj zjn
roem in 1819 met rAmor en Psyche''1 welk
stuk in hetbozitkwam van LouisTAïli
zjd.
Een ander uitstekend stuk van zjne hand ls:
DRafaël en Fornarina in een landschap bj
zonsondergang.'' In de kerk van St.Severin
te Parjsheeftmen van hem : rDedood van
Sapphira (1819)'',en in hetLuxembourg een
Dorestes, slapend in de armen van Electra''.
Vool-deLoretolterltaldaarschilderdehjeene
Madonna,en in het Louvre leverde hj als
vervangervoor debotanie aan de universiteit plafondschilderjentweeallegorieën,nameltjk:
te Innsb/ck en in 1867 professor in de ge- DDe betrekking van Egypte t0t Griekenland''
ologie aldaar.Voortsvermelden wj n0g van en pDen ondergangvan Pompejien Herculazjne geschriften: rAus den tiroler Bergen neum ''. In de kerk van St.Vincent de Paul
(1862)''1- rAllerlei Geschichten aus 'rirol teParjsschilderdehtjeengrootChristusbeeld.
(18s7)''!- rIn Lieb'und Ha
sz (1869)''' - ln 1836 werd hj 1id van hetInstituut,en
Zeitgedlchte ausTirol(1870),,,- pDerHexen- Overleed te Parjsden 15denMaart1868.
meister (1872)'' - rMarksteine (1875)' Picrinezuur (acidum picronitricum ,
en 4Zu meinerZeit(1876)''.
C6HsNsO7) Ontstaat bj het koken van zecr
Plco(Giovanni),graafvanA ïr#.#t)lJ,prins vele dierljke en plantaardige stoFen,zooals:
van Coscordic, een Italiaansch geleerde,ge- salicine,indigo,zjde,wol,leder,aloë,benboren denQ4stenFebrt
larj1463,onderscheidde zoë, xanthorroeahars enz.,met salpeterzuur.
zich reeds a1skind dooreene ongemeene vatbaarheid en een sterk geheugen en begafziclz

Het voordeeligst wordthetbereid uitxanthorroeahars, uit phenol ot- sulphophenolzuur
op l4-jarigen leeftjd naar deuniversiteitte natrium.Het kristalliseert in lichtgele,glanBologna,waar hj zich toelegdeop dewjs- zende blaadjes,smaakt bitter en scherp,is
begeerte en de godgeleerdheid.Daarnabezocht zeer vergiftig, lost moejeljk op in ltoud

hj de voornaamste hoogeseholen van Italië
en Frankrjk,waarhtieengrootenscbatvan
kennisvergaderde.BehalveGriekschenLattjn
verstond hj hetHebreeuwsch,Chaldeeuwsch
enArabisch.Hoogmoedigopzjnewetel
zsc,
hap,
meende hj hetvraagstuk van de verzoening
van de godsdienst metdewjsbegeerte en van
de zamensmelting dçrwjsbegeertevan Plato
m et die van Ar'
%&tJfdàed te kunnen oplossen
door er Neo-platonische en Kabbalistische

water) maar gemakkeljk in warm water,
alkoholjaetherenbenzol,smeltbj1220,5C.,
sublimeertbj eenevoorzigtige,maarontploft
bjeenesnelleverhitting,reageertzuur,ltleurt
w0len zjde,maargeeneplantaardigevezels,
hoog geel en vormt in hetalgem een oplosbare, kristalliseerbare,roode ofgele zouten,

die gedeelteljk bj verhitting,gedeelteljk bj
een schok hevig ontyloFen.Men heeft weleens in plaats van zulver picrinezuurnatron-

denkbeelden bj te voegen.Na hetvoleindigen geel als anilinegeel in den handel gebragt,
zjner omzwervingen begaf hj zich in 1486 hetwelk wegens gevaarvan ontploëng groote
naar Romeen zond er 900 theses(rC0nc1u- onheilen kan veroorzaken. Het picrinezuur
siones philosophicae,cabalisticae et theologi-

cae, 14869:) in het licht,diehj wilde verdedigen tegen alle geleerdenvanEuropa.Daar
doorzjnebenjderssommigevan dezestellingen aan den Pausalsketterj werden voorgesteld,begafhj zich,om zichaandreigende
vervolgingen te onttrekken,naar Frankrjk
en keerde eerst in 1493, toen Aleœander T'Q
hem vrjgesproken had,naar Italië terug,

dient om geweven stoFen geel te verw en,
en 00k w e1 in verbinding m et anilinegroen,

indigo of Berljnsch blaauw om aan w0len
zjde eene groene kleur te geven.Men kan
hetvoortsgebruiken om dierljkeen plantaardigevezelsteonderscheiden,en zjne zouten
dienen t0thet bereiden vanpicrine-ofpicraatpoeder.
Picten (Picti) is de naam der Keltische

waar hj de beoefening der profane weten- bewoners van Caledonia (Schotland).Zj worden meestalvermeldtegeljk metdeuitIerland derwaartsgetrokken Scoten.Gezamenljk
wandel te wjden.Hj sleet de laatstejaren deden zj meermalen invallen in hetaan de
neo
nmst
onde
rwhe
ort
pene
Bri
anni
van zjn leven te Florence in den omgang Romei
werden
reeks
jaar45
0tdto
orë, maar
met de aanzienljkste mannen van het Hot'
deAnrelschappen liet varen,om zich uitsluitend aan
die der godgeleerdheid en aan een heiligen

der Medici,en overleed aldaar den 17denNo- saksen teruggedreven en na eene langdurlge
vember 1494. Zjne popera''zjn meermalen worsteling o0k uithetzuiden van Schotland
herdrukt. - O0k zjn broederszoon,Giovanni verdrongen. - D e m unr der Picten is eene
Frcwcedco Pico rcs M irândola, geboren 0m- verschansing, die de Romeiniche veldheer
streekshetjaar1469,heeftverschillendewjs- Agricola tusschen Engeland en Schotland liet
geerigegeschriftenuitgegeven,enwerd in 1533 opwerpen, om de provinde Britannia tegen
vermoord.Hj leverde voûrts eenelevensbe- de invallen derPiden tebeveiligen.Zjwas4

gchrjvingvanzjn 00m eneenevanSavonarola. Ned.elhoog en 21/gNed.eldik)van torens

pfc'r>1N-pIkMox'
l'.
voorzienjen liep van hethedendM gscheNew- vormt thans een landschap (compartimento)
castle in Northumberland dwars door hetland van hetkoningrjk Italië,grenstin hetnoornaar de westkust bj Carlisle.Die muur is den aan Zwitserland,in het oosten M n L0m-

bj herhaling verwoest en herateld. Na de
laatste verwoesting door de Piden in 431 na
Chr.ishj nietwederopgebotlwd.
Pictet(MarcAuguste),een verdiensteljk
natuurkundlge,geboren den 23stenJulj 1752
te Genève, was een leerling en reisgenoot
van Saus-e,dien hjin 1786a1shoogleeraar
en later alspresidentder Académie teGenève
opvolgde.In 1796 stichtte hj metzjn broe-

bardjë,in hetzuiden aanLiguriëen Frankrjk en in hetwestenaan Frankrjk,enomvat
de 4 provinciën,Turjn,Cuneo,Alessandria
en Novara met eene oppervlakte van ruim
5311/: D geogr.mj1en bjna 3 millioen inwoners (1871).Het ontleent zjn naam aan
zjne ligging aan den voet der Alpen.Naar
deoostzjde is hetland open en eâbn,enhet
breede dal der Po strekter zich uit t0taan
der, den geleerden diplomaat Cltarles Tïcfdf de Adriatische Zee.Aan alle anderezjden is
& Rool
t- ont, en JKaurice de rBibliothèque Piémont door bergen metsteile wanden omBritannique'', in 1816 in de rBibliothèque sloten. De Simplonweg daalt er af van de
universelle''herschapen.In hetbelang zjner Penninisehe Alpen,welke Piémontvan W allis
geboortestad onderhandelde hj in 1798 met scheiden.ln dezelfde keten liggen erdeMonte
de Fransche Republiek en verwierf voor Rosa en de Groote St.Bernard,deMontblanc
Genévevrjheid van godsdiensten zelfstandig en andere reuzentoppen tusschen uitgestrekte
beheer voor de openbare inrigtingen aldaar. gletschersJuistaan degrenzen.Dezuideljke
In 1802 werd hj 1id vau hetTribunaat,in bergterra8sen vormen bevallige dalen,die het
1803 secretaris van ditligchaam en in 1807 romantisch karakterderZwitgerschevallejen
een van de 15 iuspecteurs-generaalvan open- met den weelderigen plantengroei van het
baar onderwjs Na deRestauratie wjdde hj zuiden vereenigen.Aan hetPenninische hoogzich uitsluitend aan de wetenschap,bepaalde- g
ebergte sluiten meteen stompenhoek deGra''
ljk aan de beoefening der meteorologie,en llsche Alpen zich aan en vormen t0taan den
in 'tbelang van deze stichttehj een obser- Mont-cenis den scheidsmuurtusschenPiémont
vatorium op het Hospice van den Grooten en Savoye.Tusschen Frankrjk en Piémont

St. Bernard.Hj overleed den 19den April
1825,enzjn aanzienljkphysischkabinetviel
ten deelaan het muséum te Genève.
Piédestal is het gewoonljk teerling-of

strekken in eene zuideljke rigting de Cottische Alpen zich uitt0taan de bronnen der
Stura. Hier verhefen zich de Zee-Alpen,
die Piémontvan Nizza scheiden,en de grens-

cylindervormig voetstuk, waarop eene zuil, 1jn tusschen Piémonten Genua wordtaangeeene vaas, een candelaber, een standbeeld w ezen door de dorre en kale Apennjnen.
enz
.z
ich verheft.
Groot is de waterschat,dien de omringende
Pi
ek
(De)wa4vöôrdeinvoering van het bergen afzenden naardevlakten vanPiémont.
balonetgeweer het voornaamste wapen van De voornaamgte rivieriserde P0jdiealdaar
het voetvolk en bestond uit een langen stok onderacheidene zjri
vieren oyneemt.Daarvan
of steel, aan het uiteinde voorzien van een vermelden wj de Tessino,d1ebj hetverlaten
plat en puntig jzer. De pieken der oude van het Lago Maggiore de grens vormttusGrieksche phalangieten waren 21
/:- 3 Ned.el schen Piémonten Lombardje.Ook laatstgelang. Iphlerates gaf haar eene lengte van 4 noemd meer bespoelt van Brissago t0t aan
Ned. el,en onder de Macedonisçhe koningen 8esto het gebied van Piém ont. Voorts heeft
verkregen zj eene lengte van 5 Ned.el.De men er het Orta-meer en eenige zaeertjesvan
Romeinsche pieken waren sleehts 2 Ned.el geringen omvang.Men heeft erwjdersonderlang, doch in het begin der 16de eeuw was scheidenescheepvaart-en besproejingskanalen,
het voetvolk van alle mogendheden gewapend die de Dora Baltea met de Po, de Gesso
m et pieken ter lengte van 6 Ned.el.Na de met de Stura enz. vereenigen. Het m erkinvoering van het geweer bleven de oëcieren waardigste van deze is het Cavourkanaal,
ejk
n onderoëcieren noj pieken dragen.Einde- hetwelk bj Chivasso uit de Po komt,met
1
verdwenen zj bp degeregelde troepen, een viaduct over de Dora Baltea en verder
en in het begin van deze eeuw w as in ons over de Cerro,de Sesia en Agogna loopt en
land alleen de landstorm n0g van ieken bj Galliate na een loop van 82 Ned.mj1
voorzien, geljk latern0g velejaren hler en zich uitstort in de Ticino.Voorts heeftmen
daar de nachtwacht.
er vele geneeskrachtige bronnen, zoowel
Piekeval (De) is een end tros,opgesto- warme als koude.Het klimaatiserafhankeken in een oogbout bezjden hetezelshoofd, ljk van de hoogte.Op debergen,gekroon;
varende door een blok op de piek van de met gletschers en sneeuwvelden,is het guur,
gafel, terug over een der schjven van een maar hetwordt zachter naar gelang men aftweeschtfsblok en z00 naar het dek, waar daalt, terwjl zich eindeljk in het da1 der

zj belegd wordt.Zj dientmetde klaauwen- Po de zuideljke plantengrûeiin volle pracht
va1 om de gafel te hjschen en verder om vertoont. ln de hooge bergstreek heelt men

haar den hellenden stand te geven of,zooals kalerotsgevaarten eneensteenacht
iqenbodem,
men hetnoemt, de gaFelte pieken.
waarop slechtsgrasvoorhetveewllgroejen.
Piém ont 0fPiemonte(Pedimontium),een Destevruchtbaarderzjnechterdelagelanden,
voormalig vorstendom in Opper-ltalië, tot en die vruchtbaarheid wordt er door eene

1859 tot het koningrjk Sardinië behoorende kunstmatige besproejing nietweinigverhoogd.
en daarvan het grootste gedeelte uitmakende, Devoornu mstevoortbrengselenzjnt:r:graan,
XI.
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maï:,rt
lBt,peulvruchten,gierst,vlas,wjn,
oljven,noten,kastanles,ooften trufels,en
de hoeveelheid wjn,die erJaarltjksgewonnen wordt,bedraagtbjna 4 millioen hedoliters.Er zjn slecht8 bosschen in de bergstreek,maar zj hebben nergens eene aanmerkeljke tlitgebreidheid. Men vindt er in

Antwerpen''1 - rDe heldendood van van

spejk'',- rHet Nederlandsche leger véör
Hasselt'3, - pDe Blag btj Quatre-Bras (te

Scestdjkl'',- en pDeslagbj Waterloo (oy

het Paviljoen teHaarleml''.O0k in hetbm-

tenland werden de gronte gaven erkend van
dezen kunstenaax,die den 3den April1853 te
de bergetreek:Bteenbokken,gemzen,lynxen, Am sterdam overleed.
w nlven,adelaarsen gieren.M en legter zich
Nieolaan Pieneman, eenigen zoon en leer-

sterk t0e 0P de runderteelt.De zjde Van ling van bovengenoemde.Hj werd gebnren
Piémont Nvordt V00r de beste van geheel te Amersfoort den lsten Januarj 1810 en
Europagehouden envormtereenebelangrtjke wjdde zich onder de leiding van zjn vader
bron van njverheid.Hetrjk derdelfstofen aan de schilderkunst.Voorts bezocht hj de
levert er:jzer,100d,kobalt,koper,zilver, Académie van Beeldende Kunsten te Amstergoud,fraaimarmer,steenzoutenz.00k andere dam en behaalde in 1830 bj hetKoninkljk
takken van ntjverheid ontwikkelen er zieh Nederlandsch Instituut de gouden medaille
meer en meer,endehandelmetdevoortbreng- met zjne schilderj: pDe moord van Archiselen des land: breidt zich uit.De Piémon- médes te Syracuse''. Van de stukken. welke

tézen zjn grooten welgemaakt,vriendeljk
en welwillend Jegens vreemdelingen en zeer
goede goldaten.Zj spreken eeneeigenaardige
taal,een mengselvan Fransch enItaliaan8ch.
Zj beljden deR.Katholiekegodsdienst,met

hj vervolgens leverde, vermelden wj: pDe
Heldendood van deRuyter'',- pDeBlag bj
Bautersem'' - rczaarPeter in zjnehutte
Zaandam''1- DMagdalenaMoonsbjValdez''1pol
denbarneveldtbj deaankondigingvanzjn

uitzondering van 22000 W aldenzen, die in doodvonnis'', - fJacoba van Beyeren''1 34 gemeenten in woeste dalen aan den voet KPrins W illem I,doorJaureguy gewond'',der Alpenwonen.GedurendedeFranscheheer- mprins W illem I, door Charlotte van Bourschappj (1797-1814)wasPiémontingeljfdbj b0n verpleegd'', - en pDe plegtige inhuldiFrankrjk, doeh na den valvan Napoleon f ging van W illem 11te Amsterdam''.Pieneman
werd hetbj hetkoningrjkSardiniëgevoegd. was voorts een uitmuntend portretschilder,en

Pienem an.Onder dezen naam vermelden zjne talenten bezorgden hem de Ordevan
wj twee uitstekende Nederlandsche histnrie- den Nederlandschen Leeuw , het komman-

schilders,te weten:
deurskrtzis van de Eikenkroon en onderJan Y ïIH Pieneman,geboren te Abcoude scheidene buitenlandsche orden. Hj werd 1i;

den 4den November 1779.Naden dood zjnB
vaderswilde zjnemoederhem teAmsterdam
in den kleinhandelopleiden,dochopaandrang
van den knaap plaatste zf) hem btleen behangeelschilder, tewjl hj voorts de lessen
der stad:teekenschoolbjwoonde.Twee Jaar
achtereen verwierf hj door landschapteeke-

van den Raad van Bestuurover'BRjksMusôum te Amsterdam ,medebesttlurder der Koninkljke Académie van Beeldende Kunsten

en medeopriqterenvoorzittexdermaatsehappg
Artiet Amlcitiae. Hj vormde wjder:voortreFel
jke leerlingcn, en overleed den 3den
Januarj 1860.
ningen de m edaille van Felix M eritis, en
Piepers (Anthus)isden= m van een ge00k in 1805 bekroonde diemaatschappj zjn slacht van vogels uit de familie der KwikLandsehap W maneschjn,met eene bran- staartachtiggn (Motacillinae) van de orde der
dende Bchuur''met goud.Intusschen hadhj Zangvogel:(Cantatores).Zj hebbendenvnrm
in 1803 0ok de gouden medaillederLeidsche van den leeuwerik, vale kleuren,verlengde
Académie verkregen door eene compûsitie i11 slagpennen en een min of meer regten en
olieverf: pLiBymachus, door Alexander ge- verlengden nagel aan den achterteen. Deze

kwetst en door hem verbonden.''Hj wel'd vogels bljven meest 0y den grond, maar
vervolgenseerstcnderwtlzerindeteekenkunst vliegen goed en laten bj hetopvliegen een
M n de artillerie-en genieschoolteAmersfbort gepiep hooren,waaraan hun naam isontleend.
en in 181G directeurvan hetKoninkljk ka- Hun voedselbestaatuit inseden en wormen,

binetvan Bchilderjen te'sGravenhage.Reeds en zj maken nesten in holtenvandenbodem.
vroeger had lw'' den titel van professor ver- Zjlevenin Europa,weBteljkAzië,noordeljk
kregen,in 1811 werdhj ridderderOrdevan Afkika en Noord-Amerika.In onB Vaderland
den Nederlandschen Leeuw 1- kunBtlievende heeftmen 5 soorten,nameljk: de grootez1maatscbappjen teBxussel,AntwerpenenGent pr (A.Richardii),- de dninpieper(A.cambenoemden hem t0tlid,en in 1820 werd hj pestxis),- de oercpifper (A.rupestris),- de
eerstedirecteurvan deKoninkljkeAcadémie xgra.
vieper(A.pratensls),- en de boompieper
van Beeldende Kunsten te Amsterdam.Voorts (A.al-boreuy).
was hj t0t 1847directeurvan 'sRjks Mu- Pier,zie Aardworm.
séum aldaar en zag zich versierd met het
Pier, gewoonljk LangeTïe geheeten en
kommandeurskruis van de Orde der Eiken- vermoedeljk tot het Friesche geslacht der
kpon.Behalve uitstekende portretten leverde He- stra's behoorende, aanschouwde het

P'
genemanrenereeksvan merkwaardigevader- levenslicht te Kimswert in de tweede helft
landschehlstoriestukken,zooals:nEeneepisode der 15de eeuw. Toen een grootgedeelte der
uit het leven van Hambroek'', - pEene Fri
ezen,hetSaksisch blBtuurmoede,in het
epiBode uit het leven van Jacob Simopsz de begin der 16de eeuw zlch schaarde aall de
Rjk'
' - pHet beleg van de Citade
'lvan zjdevan Karel.hertog van Gelder,die niet

PIER- PIETERMAN.

karig wasmetfraaje beloften?koos00kPie. naamheden methetbuitenljnd.Toen zjn tjd
de partj van laatstgenoemde.Hj wprdtdoor verstreken was, keerde P%rce t0thetamb-

Petrl
ts ran Thabor beschreven a1s een reus- teloos leven terug en overleed den 8sten 0cachtig, forsch gebouwd man meteen schrik- tober 1869.
wekkend voorkomen.Toen nu do Franekers,
Pierson.onderdezennaam vermeldenwj:
aangevoerd door Hessel Martena, Kimswert
Allard TJt'
r.
:ol,een verdiensteljk Neder-

plunderden en verbrandden,waarbjvoorzeker landsch godgelcerde en bellettrist.Hj werd
de bezittingen van P ier nietgespaardbleven, geboren te Amsterdam den 8sten April1831,
greep deze naarhetzwaard. Vooralhad htl
' ontving zjneopleiding aldaa:bj dr.Epkema,
hetgemuntop de Hollanders,diehj alsertl studeerde te Utrecht in de theologie, werd
vjanden der Friesche vrjheid beschouwde. daarin t0tdoctorbevorderd opeenedissertatie:
Terwjlhjtelandeeenempedigebendeondcr XDe Realismo et Nominalismo'', - voorts
debevelen steldevan W ierd,denzoonzjner honoris callsa te oroningen t0tdoctor in de
zuster,rusttehtizelfeen aantalschepen uit, letteren en wjsbegeerte, en zag zich eerst
waarmede hj a1svrjbuiterrondzwierfop de beroepen t0tpredikantbj deEvangelischegeZuiderzee,om hetgezagderGelderschentegen meente te Leuven,daarna bj de W aalsche
dat der Saksers en Saksischgezinden te hand-

gemeenteteRotterdam ,legdewegensqemoeds-

haven. Gedurig behaalde hj overwinningen bezwaren zjnebetrekkingneder,vestlgdezich
op de Hollanders en deed de gevangenen zon- teHeidelberg,waarhj eerstalsprivaatdocent

der genade over boord werpen en verdrinken. en toenalshoogleeraarwerkzaam was,woonde
Voorts plunderde hj de Noord-Hollandsche daarna ambtelooste Utrechten werd in 1877
steden, verdedigde Sneek en veroverde Hin- benoemd tot hoogleeraar in de kunstgeschieloopen enz.op de Bourgondiërs.Hj stierfte denisaan de universiteit te Amsterdam.Van
Sneek den 18den October 1520.
zjnegeschriftenvermeldenwjj:rBespieyeling,

Pierce (Franklin),veertiendepresidentder Gezag en Ervaring'',- rEenepastorjln den
vreemde(1857)'',- rlntlmis (186144dedruk,
1873)''1- rAdriaan de Mérival(1869,3dln)',
exander Vinet(1872)'',- pHerinnerinoAl
genuitdegeschiedenisvanPruisen(1872)'',rGeschiedenis van het Katholicisme (18651872,4 dln)''
, - pEen levensbeschouwing
(18:5)'',- nEene studieoverdegeschriften
derProfeten(1877)'',- benevens onderscheideneletterktlndige opstellen in tjdschriften.
Nieolaas Gecr# Porson,een verdiensteljk
in New-Hampshire.Gedurende2Jaar washj staathuishoudltundigeen broedervandenv00rer voorzitter,en in 1833 zag hj zich door gaande.Hj werd geboten te Amsterdam den
zjne medeburgersafkevaardigd naarhetC0n- 7den Februarj 1839, legde zich t0e op den
grès, waarhj t0tdeuitstekendsteleden der koophandel,vertoefde eenigep tjdin h0tbuidemocxatische partj behoorende.Van 1837- tenland,vestigde zich in 1861 tedmsterdam
1842washj lid van den Senaat.Bj hetuit- als koopman!werd in 1865 direèteurderSu-

Vereenigde Staten van Noord-Amerika,werd
geboren te Hillsborough in New Hampshire
den 23sten November 1804.H, j waseen zoon
van Benjamin Pierce, die in den onafhankeljkheidsoorlog als eenvoudig landbouwer 0pklom t0t den rang Van generaal en in 1827
gekozen werd t0tgouverneurvanNew-Hamyshire,studeerde in de regten,vestigdezich ln
z
jne geboorteylaats als advocaat en werd
reeds in 1829 11d derW etgevendeVergadering

barsten van den 00r10g tegen Mexico trad

rinaamsche ln 1868 der Nederlandsche Bank
en zag zich, na ill 1875 te Leiden honoris
w eldra bevorderd t0tbrigade-generaal.In M ei causa tot doctor in de fàculteitder regtsge-

hp als vrjwilliger in de gelederen en werd

1847 scheepte hj te New-York zich in op leerdheid te zjn gepromoveerd, in 1877 als
Xde Kepler'', landde eene maand daarna te

hoogleeraar verbonden aan deAm sterdam sche

Veracruz en vereenigde zich na vermoejende universiteit.Van zjne geschriften vermelden
marschen den 7den Augustus bj Puebla met wj:cDe toekomst derNederlandsche Bank
863)', - .rllet kultuurstelsel (1868)'' hethoofdleger.Nadathj den veldtogttothet (1
einde t0e had bjgewoond,vestigdehj zich rTwee adviezen over AfuntYvezen (1874),:, -weder te Concordia in New-llampshire als Grondbeginselen der Staathuishoudkunde
,- en onderscheidene
advocaat,en in 1850 werd hj ervoorzitter (1875- 1876;2 dln)''

der com missie't0t herziening der grondwet. opstellen in pDe Gids''
,- rDe Economist''
In 1862 wenschten veledemocraten,dathj - rHetTjdschriftv00rNederlandschIndië''
,
zich voor het presidentschap beschikbaar zou enz.

stellen, maar hj wees hun aanzoek Op be-

Piétà is een Italiaansch woord,hetwelk

slissenden toon van de hand. Daaxom werd

eene innige, vrome gehechtheid aanduidt. In
zjn naam nietop deljstdercandidaten ge- de beeldende kunstgeeftmen dien naam aan
plaatst, en eerst nadat men 35-maa1 tever- de voorstelling van M arla met het1jk van

geefs gestemd had,noemdemen Pieree. Bj

Cl
triftus op haren schoot.

eterman (TrachinusL.)isdenaam van
de 36ste stemminq verklaarden zich deafge- eenPlges
lacht van visschen uitde familie der
vaaxdigden van Vlrginiavoorhem, en bj de

49steverkreeg hj 282stemmen.Den4denMei Baarsachtigen van de orde der stekelvinnigen
1853 werd hj teWashindon gehuldigd.De (Acanthopterigii).Hetonderscheidtzich door
4 Jaren van zjn bewind behooren echterniet een kleinen, zaâmgedrtlkten k0p, digt bj

t0t de gelukkigste der Unie;deze toch werd elkaâr geplaatste oogen, eene scheef 0pl00verontrust door gebrek aan veerkrachtin het pende mondopening,flnetandenopdekaken,
binnenland en door verschillende onaange- hetploegbeen en hetgehemelte,een scherpen
47*
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stekelop het kieuwdekselen 2 vinnenop den
rug. Het ligcbaam is lang en smal en met
kleine schubben bedekt.Vanditgeslachtvindt
men op onze Noordzeekust2soorten:T.Draeo
Z., ongeveer 3 Ned. palm lang, met 29 of
30 Btralen in de tweede rugvin en 5 scherpe
stralen in de voorste vin,- en r.Vipera.5.,
die veelkleiner is en slechts 24 stralen in de
tweede rugvin heeft. Men is niet ten onregte
bang voor de wonden, door deze visschen

het dragen van kostbare kleederen,Ja,zelfs

me
Ptljet
unenre-M
schaer
yestralenenstekelstcegebragt.
m tzburg, de hoofdplaats van

genade. Met even grooten weerzin werd de

hetlagchend schertsen en wandelen aftekeuren. Met die onthouding stond hetgevoelen
der Piëtisten omtrentde bekeering en de wedergeboorte in het naauwste verband.A1s de
mensch nietwedergeboren is,behoortvolgens
het Piëtismus eene gezonde godgeleerde ken-

nist0tdeonmogeljkheden,- eenepartjdige
voorstelling,doch nietpartjdigerdan dieder
orthodoxieomtrentde oblectievy werking der
leer der Piëtisten omtrent het Duizendjarig

een evenzoo genoemd graafschap in het zuid- Rjk doorderegtzi
nnijen verworpen.Voor't
oosten van Alèika, ligt aan de oemsindoesi overige bleven dePiëtlstendekerkeljkeleerop eene groote vlakte,614 Ned.el bovenden stellingen beljden,zoodatzj geeneafzonderwaterspiegel der zee. Zj heettregte,breede ljkesede vormden,terwjl%j deleerbegripstraten,velesierljkegebouwen en 11000 in- pen van de erfzondeyvan de verlossing door
woners,die hoofdzakeljk rt
lilhandeldrjven. het bloed van CltrLsfns,van de boete,van de
De voortbrengselen van hetbinnenland (wol, wedergeboorte en van de verlichting in den

huiden en struisvederen),alsmede het graan geestnaar de wjze derMethodisten op den
uitden omtrek wordenerbjeengebragt)naar voorgrond Bchoven. Volgens de leer der Piëde haven D'Urban vervoerd en tegen Euro- tisten moet vôôr de wedergeboprte een gevoel
pésche waren ingeruild. De stad werd door van volkomene onbekwaamheid t0t hetgoede

Nederlanders gebouwd op de plek,waarzj den mensch t0t eene heilzame vertwjfeling
den 16den December 1837 eene beslissende voeren,waarna het licht aanbreektin zjne

overwinning op Dingaan,het opperhoofd der ziel.
Kafers,behaalden en naar hunne beide aanDe aansporing tntpractische toepassing van
voerders genoemd.
het Chrietendom', geljk zj van 8peneruitging,is de moeder geworden van de zending
Piqtgrsberg (St.
),zie Maastroht.
Pietlsmus is een ziekeljke vorm van onder de Heidenen en vooral van talrjke
vroomheid (piétas), welke zich naargelang inrigtingen van weldadigheid in de Kerk,van personen en omstandigheden op zeerver- inzonderheid van de stichting van Franeke te
schillende wjzen vertoont, nu eensin over- Halle.O0k de Broedergemeente,in 1722 door
spannene, zonderlinge geloofsbegrippen, dan graafZlnzendor
f gesticht,iseenedochtervan
et Piëtismus. Halle werd vooralhetbrandwederin dweepziekeqevoelens,soms00k in hpunt
der piëtistische rigting;aan de universinuuwgezetteangstvalllgheid,en eindeljk00k
in eene verregaande afzonderingsm anie. Een teit aldaar studeerden gedurende de eerste
geschiedkundig gewigtheefthetPiëtismuseerst 30 Jaren van haar bestaan ruira 6000 godgeverkregen in het Christendom , vooralin de leerden, en duizenden Nverden daarenboven
Protestantsche kerk, terwjl men in de R. opgevoed in de scholen van hetdoo1'I'rancke

Katholieke Kerk daarvan slechtsgeringebljkenaantreftbj deJansenisten,deQuietisten,
het genootschap van PortRoyalenz.Bj het.
ProtestantismusopenbaardezichhetPiëtismus
als eene heilzame levenskrachtbj de doodeljkeverlamming van hetgodsdienstigbewustzjn onder den druk der orthodoxie. Zooals
in denschootderAnglicaanscheKerk btieene
dergeljke verdorvenheid der kezkeljke toestanden de gebroeders Wenley optraden? om
het genootschap der Methodisten a1sjveraars

gestichteweeshuis,terwjltevens uithetBjbelmagazjn van Canstein millioenen bjbels
en stichteljke boekenwerdenverspreid.Halle
leverdegodsdienstleeraarsen onderwjzersaan
alle landen van het Duitsche Rjk. In de
voetstappen Van
en van zjneeerste
leerlingen traden vervolgens:K.W.Y ckaelo ,
de Jonge Franeke,I'
reylingkansen,deoudere

Knapp, Callenberg,LanpejRamback en anderen; doch h0e goed deze mannen het 00k
raeenden,aan hen ontbrak zoowelhetdiep en

voor een practisch Christendom te vormen, innig gevoelvan Spenera1sdejuistetactvan
zoo verhiefin de LutherscheKerk inDuitsch- Francke. De eenzjdigheid van hunne rigtipg

land Spener zjne stem tegen de steileregt- kwam meeren meeraan den da4,en weldra
zinnigheid. Zjn werk werd door zjneleer- washetPiëtismusin werkeljkheld zoodanig,
lingen met hartstogteljken jver voortgezet. als hetdoorzjnetegenstanderswerdvoorgeFranckedeed in1689deycollegiaphilobiblica'' steld,nameltik eene ziekeljk overspannene,
verrjzen en vestigde zlch te Halle,dateer- metbekeeringsgeschiedenissen en zielsverruk-

lang de hoofdzetel werd der Piëtisten.Had
ernstig aangedrongen op Bjbelstudie,
onder zjnr aanhangerswaren er,diede geheele studle der godgeleerdheid binnen de
grenzen van den Bjbelwilden beperken.Men
beschuldigde weldra hetPiëtismuB van onverBchilligheid in zaken van geloof.Daarentegen
hechtte het een groot gewigt aan hetleven
en zochthieraan een vromen tintte bezorgen.
;00r den dans, het spel, den schouwburg,

kingen zich vermakende en niet zelden t0t

ellendige huichelarj afdalende dweepzucht.

Het tierde het weligst aan de H oven van
gommige kleine Vorsten. Daarenboven versmaadde het Piëtismus alle grondige weten-

schap en haalde zich,behalve het verwjt
van schjnheiliqheid endweeperj,ookdatvan
oppervlakkigheld en onwetendheid op den
hals.Gedurendedeheerschappjvan hetrationalismus en indiFerentismns trok het zieh
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onwillekeurig terug en scheen bezweken te den maarachalk M aurits eJl Saksen in de
wezen, totdat het in onze eeuw in de ge- Thomaskerk te Straatsburg,Hj overleed als
daante van modern Piëtlsmus wederhethoofd beeldhouwer des Konings,redoren kanselier
verhief.00k nu vond het zjnemagtige be- der Aeadémie den zosten Augustus 1785.
schermers en tànatiekeapostels.Erontstonden
Pigault-Lebrun (GuillaumeCharlesAnvrom e theegezelschappen,conventikelen,oetb- toine),eenFranschromanschrjverentooneelningen,tractaatgenootschappen en vereenigin- dichter, geboren te Calais den 8sten April
genvoordebinnenlandschezending.lnDuitsch.. 1753,bekleedde gedurende het eersteKeizer-

landwaren Berljn,Halle,Erlangen,Rostock, rjkeen ondergeschiktstaats-ambt,maarverAltenburg, het Mulde- en het W upperthal, loor hetbj deRestauratie,en overleed den
alsmede W iirtemberg de voornaamste kweek- 24sten Julj 1835.T0tzjnebesteromansbeplaatsen van hetPiëtismus.Doorzjneinge- hooren: rlu'enfànt du carneval (1792)'' nomenheid metde oude vormen vanhetKerk- rLes barons de Felsheim (1798)'', - pLa
r
eloofen doorzjn verzettegen hetrationa- folie espagnole (1793)'' en pMonsieur Botte
llgmusen vervolgenstegendegeheelemoderne (1802)9',- en van zjntooneelarbeid vermelrigtingindegodgeleerdheidwerd hetPiëtismus den wj debljspelen:pLepessimiste(1789)'',
een krachtigebondyenoot vande orthodoxiq - plu'amour,de la raison (17,9,1)u!
'' - en
zoodat de beide rlgtingen, die elkander te rtzesrivaux deux-mêmes (1793). j onner.
voren bestreden hadden,zich nu vereenigden. scheidt zich door eene levendige verbeelding

Zj verkregendan00ktengevolgederpolitieke en eenejuistekarakterteekening,maarzjne
en sodale bewegingen,van 1848 en 1849 het geestigheden zjngeenszinsvanhetbesteallooi.
overwigtin de Evangelische Kerk in Duitsch- Zjne roeuvres complètes'' zjn in 1821land.In 0ns Vaderland is het Piëtismus voor 1824 in 20 deelen in het lichtverschenen.
velen nietveelm eer dan eene m ode van een Wj maken voortsn0g gewar van zjn werk:
groot deelderaristocratie,en dikwjlsspant XDe citateur''1eene verzamellng van uitsprahet o0k hier zamen met de orthodoxie der ken tegen de Christeljkegodsdienst,en van
lagere standen,om gezamenljk strjdtevoe- zjne )Histoire de France (1823-1830, 8
ren tegen de uitspraken van de wetenschap dln)''.
en van hetgezond verstand.
Pigment (kleurstof) is een woord,hetPlézom eter isde naam van een toestel, welk dikwjls in de physiologie gebezig;
geschiktOm dezamenpersbaarheideenervloei- wordt.De kleur der verschillende deelen van
stof te meten. Het bestaat hoofdzakeljk uit 'smenschen ligchaam hangt hoofdzakeljk af
eene peervormigeiesch,waarin de te onder- van de roode kletlr van het bloed,hetwelk
zoeken vloeistof gegoten wordt. Die Eesch, doorde dunnewandendervatenschjnt.Toch
uitloopende in eene dunne thermometerbuis, hebben sommige ligchaamsdeelen eene andere

welkena gedeelteljk metkwiktezjngevuldj kleur, Ja, btjden Neger isde geheelehuid

omgekeerd in een kwikbak geplaatst wordt, zwart..
beoorzaak daarvaniseen ënkorrelig
brengt men metdezen laatsten in een sterk, pigment in de cellen der organen. O0k gecylindervormig,metwater gevuld vat,waar- durendeeen ziekeljken toestandheeftmenin
van men de afmetingen kent.Dit vatheeft bjna alle weefselseen pigment,hetwelk van

alleen aan debovenzjdeeeneopening,waarop lichtgeel alle nuances van oranle, bruin en
luchtdigt eeneperspomp geplaatstwordt.Laat
m en deze werken,dan kan men opdesehaal,
aangebragt aan gem elde therm om eterbuis,
het bedrag der zamenpersing,en op een manometer het aantalatmospheren aiezen.M et
dat Aierktuig heeft zaen raerkYvaardige proeven gedaan, vooral 00k om trent de zamen-

groen t0t donker zwartdoorloopen kan.Het
pigment is alzoo eene uithetbloed zich af-

persbaarheid bj verschillende warmteqraden.
Pigalle (Jean Baptiste), een verdlenste1jk beeldhouwer,geboren teParjsdenz1ten
Januarj 1714 en een leerling van LeXpïzl:;
bezochtItaliëen werd doorzjn rAlercurius'

PlJl (De)isdenaam van een sterrebeeld
aan hetnoordeljk hemelhalfrond,tennoorden

scheidende kleurstof en bevindt zich in het

weefsel, hetwelk het geljkmatig doordringt
of in den vdrm van eene kristalljne massa
vervylt.
Plynerol,zie Pinerolo.

van den Adelaar in den Melkweg gelegen en
ten ztliden van den Vos en de Gans.Het bestaat uit4 sterren van de vierde grootte.lid der Académie. Door eene Madonna voor Zie voortsonder B oog.
de kerk derInvaliden werd hj bekend met Ptjlgif noemt men eene plantu rdige of

den minister d'
Aryenson en Ontving talrjke dierljke zelfstandigheid waarin men pjlspit-

bestellingen van hetHof.Op last desKonings sen en andere wapensdoopt,om daaraaneene

beitelde hj rMercurius''in hetgrooten ver- doodeljke werking teverzekeren.Hetisbj

vaardigde a1s pendant eene rvenus'',w elke
beide als een geschenk voorFrederik 11 naar

verschillende volken zeer verschillend. De
bewoners der Ol
lst-lndische eilanden bereiden
Berljn werden gezonden.Yoorts leverde hj het oepas-antiar uit het melksap van den
3 fraaje standbeelden van Lodewbk X T' en antiar-ofoepasboom (AntiaristoxicariaLe0l6.).
een anatomisch carricatuur van VoltaLre,als- Dat melksap droogtin t0t eene zwartekorst,
mede een aantalsmaakvolle reliéfs.Van zjne sm aaktbitter en scherp,veroorzaakt een gebeeldhouwwerken roemt men vOorts: rEen voelvan verstjving op detongenindekeel,
kind,dateen vogel uit de kooilaatontsnap- stuiptrekkingen, buikleop en braking, ea

pen'' - sEen meiaje,een deern uit haar eindeljk d:n dood.In hetopJavaverzameld

voethalend'' - en vooralhetpraalgrafvau antiargifvond Mùlder3,60/0stikstofvrjantia-
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rine;bragtxaen hiervan één milligram in de ralgie).Bj ziekteneemtdegevoeligheidvoor
wond van een hond ofkonjn,z00 stierfhet pjn somtjds aanmerkeljk toe,dnch zj verdier in 10- 15 minuten onder hevi
ge stuiy- mindert dikwjls bj krankzinnigheid. PIjntrekkingen. Het owas-t
joetl is het waterlg ,:fillezl#: middelen zjn zoodanige,die degeextrad )hetwelk zeerbittersmaaktenstryeh- voeligheid der zenuwen ot'de vatbaarheid
nine bevat, waaruit men de verschjnselen voor indrukken in de hersenen of beide
van tetanuskan verklaren bjhen,dieerdoor tegeljk verminderen;zj drAgen de namen
'ïcl. De eerste
vergiftigde pjlen worden anodyna,txzltw ïFz/fïcc en narcpf
vergiftiqd zjn.De
door mlddelvan blaasroeren afgeschoten.Het en laatste worden gebezigd om de pjn te

#rare,datmenin hetnoordoosteljkgedeelte doen bedaren, en de tweede om den ljder
van Zuid-Amerika gebruikt, is een extrad bj yjnljke operatiën tebedwelmen.
van het spint en van den bast van Strych-. Pl
jnbank (De) werd in vroegeren tjd
naceën,geljktopopium ,vormteenedûnker- door den strafregter gebezigd1 om dûor ligbruine, brooze, bittere massa, is in water chaamsfoltering bekentenissen afte perBenaan
nagenoeg volkomen oplosbaar en wordt 0ok beschul
diqden. De Romeinen bezigden haar
naarEuropa ovefgebragt.Debestesoortwordt aanvankeljk alleen voor slaven, doch later
bereidin Esmeralda en Mandavaca.Alstegen- 0Ok V00r Vrjen,Wanneer deze Wegen:ma-

gif gebruikt men kenkenzout.Hetoerari van jesteitsschenniswaren aangeklaagd.Inde16de
Zuid-Amerikakomthoofdzakeljk uitdenbast en l7deeeuw wasdepjnbankinDuitschland
van den wortelstok van Strychnos toxifera en 0ns Vaderland algemeen in gebruik en de
Sckomb. Het Tikoenagif wordt volgens von godsdienstige onverdraagzaamheid bezorgde
A'
> lpI#f door de Tikoena-lndianen uiteene

haareeneuitgebreidetoepassing,waarbjschul-

soort van slingerylant bereidjdie op het digen en onschuldigen t9t bekentenis werden
eiland Mormorote ln de Maranon groeit,maar gebragt.Vooral bezigde het fanatiekebjgevolgens Condamineuit althans 30 soorten van 100t'de pjnbank, om velen al8 toovenaars
wortels en kruiden.Hetversche '
rikoenagif, en heltsen te doen veroordeelen.OP de Pdnmet het bloed in aanraking gebragt,veroor- bank werd het ligchaam uitgerekt, werden
zaakt oogenblikkeljk den dood,maar over duim- en beenschroeven aangelegd, en vaak
zdne scheikundige bestanddeelen verkeeren 00k bezigde men gloejend jzer,gesmplten
wj in het onzekere.HetpjlgifderGoaliro- 1ak of 0ok regtstreeks een brandend vuur,
Indianen in hetverre noorden van Zuid-Ame- om den ongelukkigeteppnigenentemartclen.
rika is een slangenvergif. Volgens anderen In hetstrafregtvan KarelF (1532)werdde
wordt hetbereid uitverrotte slangen,padden, toepassing der pjnbank eenigzins beperkt,
hagedissen,schorpioenen en tarantula's.S0m- terwjltevens debepaling gold,dateene bemige Indianen gebruiken 0ok hetvocht door kentenis dan eerst als echt werd erkend,

eenboomkikvorsch(PhyllobateBmelanorhinus) wanneerzj nade pjniging afgelegd en later
afgescheiden. In Midden-Amerika dondt men herhaald was.Dit beteekende eehter weinig,
ook de dieren, w ier vleesch men nuttigen omdat men vrjheid had, nom aals tot de
wi1? met pjlgif,omdat ditlaatste onschade- foltering over te gaan, wanneer de beschuldeljk isvoordemaag. Het pjlgif der B0s- digde terugtrok,wat hj onder hetpjnigen
Jesmannen is een mengselvan slangenvergif, verklaard had.Ook in Engeland,Frankrjk,
van hetsap van eenigevergiftigeeuphorbium- Spanje,Italiëenz.deden inde 16deeeuw de
sûorten en van den niet vergiftigen b0lvan
Haemanthus toxicarius en doodt zelfs groote

dieren zeer snel. Als tegengifwordt bjtende
kali aangeprezen.Het gebruik van pjlgifis
zeer oud, daar Homevus en Ovidiws gewag
maken van vergiftigde pjlen,en o0kdeoude
Galliërsbezigden zeop deJagt.

Pijlwortel,zie Maranta.
P:n is elke onaangenameaandoening des

ligchaams, die zich t0t eene zekere hoogte

folteltuigen dienst. Hoewel zich toen reeds

stemmen verhieventeyen depjnbank,gelukte
het eerst aan Th,omasz'ss,Beeearia, Voltaire,
Sonnenfels en Moser hunne tjdgenooten van
de onmenscheljkheid van haretoepassing te
overtuigen.Eerst in de zestig laatste Jaren
der voorgaande eet
lw is de pjnbank in de
meesteStaten van Europaafkeschaft Indeze
eelY echterverdween zj eindeljkinRusland
(1801),Bejeren (1806),W iirtemberg (1806)
en Hannover (1822).Het is naauweljks te
gelooven, dat het barbaarsch bedrjfderpj-

verheft en eigenltlk dan eerst bestaat, wanneer zj door den ljderwordtgevoeld.Men
onderscheidt eenige soorten van pjn,name- niging in 0nswerelddeelz0ûlangheeftbestaan.
ljk stekende,snjdende,brandende enz.Het ln 0ns Vaderland behooren de foltertuigen
ontstaan der ligchaamspjn is physiologisch reed! lang t0tdeantiquiteiten.

en pgychologisch evenzoo duiBter als dat der
Pknboom is de naam van eene reeks
aangename gewaarwordingen. Het is zeker, van altjd-groene boomen,die t0tde natuurdat hierbllde gevoelszenuwen hoofdzakeljk ljke familie der Naaldboomen of Kegelin aanmerking komen, maar h0e de prikke- dragenden behooren. Zj vormen het geling van deze zoowel een aangenaam als een slacht Pinus, door Towrnefort gesplitst in 3
onaangenaam gevoel kan vooortbrengen, is ondergeslachten, P'
inus, Abie.
gen Laro.De

n0g nietduideljk;zelfsweetmenniet,ofde Pjnboomaehtigen Onderscheiden zich door
werkzaamheid dierzenuwen daarbj verhoogd z-hokkige helmknopjes,Q omgekeerde zaad-

of verminderd is. Men onderscheidt voorts korrels aan den voetvan iederevruchtschub,

organischepjn (d00rden ziekentoestand van door een houtigen vruchtkegelen gevleugelde
eenig deel veroorzaakt) van zenuwpjn (neu- zaden. Bj het ondergeBlacht Pinus zjn de

PIJNBOOM.
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talrjke manneljke katles onder den t0p der of 5 bj elkander staande naalden, rnodgele
éénlarigetwjgen op elkandergehoopt,terwjl haren op de Jonge takles en regtopBfMnde
de schubben der vruchtkegels aan het uit- vruchtkegels. Deze boom groeit in de ooBteeinde eene bultige verhevenheid dragen en ljke Alpen en Carpathen,en zjnenootvorde naalden ten getale van 2- 4 bj elkander mige zaden zjneetbaar;zjn houtiswelriestaan.Daartoe behoort: Pinus dt
f
/lrd,
:frï.
: (de
denneboom, grove den of mastboom), die
vooralin hetnoorden en midden van Europa,
00k in ons Vaderland, groeit, eene hoogte
bereikt van 40 Ned. el en naaldvormige,

kend en zeer geschikt t0t het vervM rdigen

vansnjwerk.- Plnu.
gdfrob d(deW eymouthPi
J-n) heeft lange, ilne, 3-kante,ten getjle
van 5 bj elkandergeplutste naalden,neerhangende, rolronde vruchtkegels en gevleustjve,puntige,blaauwgroenebladerendraagt, gelde zaden. Deze fraaje boom , met eene
welke 2 aan 2 in eene scheedebesloten zjn. gladde,harsrjke schorsenzeerregelmatige,
De kegels van deze pjnsoortzjn eirond ke- kransvormige vertakkingen, is afkomstig uit
gelvormig, gesteeld, vôôr hunne volkomene Noord-Amerika, weshalve hj 00k we1 den
l
ijpheid gekroond en bestnan uit draoge n=m draagtvan Amerikaanschen ced8r.
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Depijnboom (Pinlu Pinea.
schubben. D eze boom levert brand-en tim Het ondergeslacht Ables onderscheidt zich
merhout,harsenterpentjn,- Pinwnyvzzlilio door alleenstu nde manneljke katlesen door

(kromhoutpjn) heeft naalden, die tegen e1kander zjn geplaatst en afstaande, glinsterende vrnchtkegels.Hj groeitin heesterachtigen vorm gewoonljk op detoppen derber-

vruchtkegels,welkenietdikkerzjn M n den
t0p, terwjl de bladeren alleen staan en spiraalsgewjsgerangschiktzjn.Van desoorten
vermelden wj:Abieseacelt
dor (deëne spar),
gen. - Pin%s pinea (de tamme pjnboom) met alle bjna even ver van de takjes afheeftlangenaalden,groote,glanzendevrucht- staande, vierkante, spitse, donkergroene
kegels en smalle afvallende vleugels om de bladeren,neêrhangendevruchtkegelsmetruitnootachtige zaden. Deze boom onderscheidt vormige, aan den t0p ilngetande schubben
zich d00r zjn reusachtigen bouw en door etz langgevleugelde zaden. Deze boom iseen

zjne schermvormige l
truin.Hj groeitvooral
in Italiëaandezeekust,enzjneoliehoudende
zaden zjn eetbaar. Wj geven van dien
boom hierbj eene afbeelding,nameljk in @

van een bloejenden tak op l/sdedernatuurljke grootte, in b van een helmknop op
zevenmaal de natuurljke grootte,in c van

derbelangrjkste woudboomen van Noord-en
Midden-Europa en vormt in de bergstreek

vaak uitgestrekte bosschen; ztjn slanke sàm

wordtin eene eeuw ruim 30 Ned.el hoog en
levert uitmuntend timmerhout (vurenhout);
00k van deze soort verkrjgt men hars;-

peetinata (Pinus picea, dezilverspar),
eene afkesneden naaldsplts op 8-voudige met platte, aan den t0p uitgesnedene en aan
grootte, in d van een vruchtkegel op dub- deonderzjdemet2wittestrepen geteekende
bele grootte,in e van eene schub van boven bladeren en regtopstaande vruchtkegels met
en in f van eene schub van onderen in na- spitse dek-enafgerondevruchtschubben.Deze
tuurljke grootte,en in.
qvan eene kiem in sierljkeboom wordtin hetSchwarzwal;enz.
natuurljke grootte.- P%nu.
n Cembra (de Si- 40 Ned.elhoog;hj levertvoortreFeljk timberische pjn)heeft 3-kantejten getale van 4 merhouten veelhars en terpentjn.

PIJNBOOM- PILAAR.
Het ondergeslacht
onderscheidtzich knoppen zich onmiddelljk opdenstamperbedoor alleengtmande mannsljke katjes,terwjl neden den stempelbevinden.Devruchtiseene
devruchtschubben nietdikkerzjn aanbarçn zaaddoos,- zelden eenebes.Demeestes00rt0p en denaalden bundelsgewjsbtJelkander ten van deze familie behooren te huis in de
zjn gevoegd.Hiertoe behooren:Laro cdrl,
q keerkringslanden van Amerika ofvan Azië,
(deceder)enLaro zlvrowlel(delorkenboom). en slechts weinige aan de kusten derMiddel-

Van minderbelang zjnP.pipcdfer,P.maHfi-c (de zeepjn), P.zlll.
sfri:,P.f-tfl,
AbLeslkrcenAbiesccxl#-di.
:.Depjnboomen
leverell greenen-en vurenhout,verschillende
soorten van terpentjn!hars,teeren pek,en
uit de bladeren bereldt men boschwol, geschiktt0thetvullen van bedden en matrassen.

Pijp-aarde,waarvan men 0.a.teGouda

pjpen vervaardigt,iseene ëne,taajesoort
van klei,zonderkalk-nfjzerdeelen.Dieklei
heefteenewitte,eenigzinsblaauwachtigekleur,
maar wordt in hetvuurwit.Men verkxjgt
ze aldaar uithetEngelsche graafschap W a11is, uit België en uitde omstreken van C0blenz.Men gebruikt ze 00k tnthetwitmaken
van het ledergoed der soldaten.

landscheZeeQfop den noordeljken gematigden yordel.
Pkpenbakker% (De) geschiedt op de
volgendewjze:De pjp-aardewordtinwater
ontbonden en door i'
Jne zeven van zand,
steentjesenz.bevrjd.Vervolgens kneedt men
ze endeeltzeinstukken,diegrootgenoegzjn
vot
)r eenepjp. Daarna wordtiederBtuk uitgërold tot de lengte van den steel en men
laat daaraan een kluitle kleizitten,bestemd
voor den kop. De vormer legt ze daarna in
met ljnolie bestrekene, uit 2 stukken bestaande vormen,nadathj eersteen gladjzerdraad draajendedoordensteelheeftgestoken.
Nadat de vorm door eene schroef sterk aangedruktis,steekthj in deopeningvandien

P%pbloem (Aristolochia L.4 i:de naam Vorm

van een plantengeslacht uit de familie der
Aristolochieën.Het omvat kruiden en
terachtige gewassen met een opgaanden of
gewonden stengel, afwisselende, gesteelde,
meestal hartvormige, we1 eens zeer groote
bladeren en okselstandige bloemen met een
aan de basisbuikig buisvormig bloemdek met
een schotel
vormigen zoom. Van de soorten
**
noemen W P
: ajj. Clematitis L., als onklmid
groejende in de tuinen en wjngaarden van
Zuid- en Midden-Europa; deze plant wordt
0,G Ned. elhoog en draagtin de bladoksels

eene ovaalronde stift, waardoor de
overtollige klei wordtuitgedreven,zoodat er

juist genoeg voor den k0p overbljft. Hierna
haalt hj de stift eruit,drjfthetjzerdraad
t0t in den kop, haalt het er daarna uit,en

de pjp is qereed.Nadatde overbodigeklei
meteen mesle is weggenomen,worden deranden geëFend;daarnawordendepjpengepoljst

en ophethieltlevanhetmerkderfabriekv00rzien.Vervolgensworden zj deszomersin de
z0n en deswintersbj dekagchelgedroogd,

dan met den k0p naar beneden in steenen
potten geplaatst en in een daartoe ingerigten

5- 7 bj elkaâr geplaatste bloemen meteen oven 14 uurgebakken.Nadatzj in denoven
vuil geelbloemdek,- A..:eryepftzrïl L.,in bekoeld zjn, bestrjkt men zemeteen verd: vochtige bergwouden en oosteljke Staten nis, verzamelt ze in langwerpige manden en
van N oord-Am erika te vinden en den slan- brenrtzein den handel.
Plket noemt men in het algemeen een
genwortel(Radixserpentariae)opleverend,en A.S@AoL'Herit.(deeigenljkepjpbloem) beschikbaren troep soldatenjdieBteedsm arsch-

meteenzeerlangen,gew ondenstengel,groote,
schier cirkelronde, hartvormige bladeren en
okselstandige, bruinachtige bloemen, wier
bl
oemflek oq eenpjpekopgeljkt.Deze soort
w ordt 00k ln 0ns land op vele plaatgen ge-

vaardig Btaqt.Ook geeft men dien naa'
m aan
kleine afdeelingen,opgesteldt0tondersteuning

van veldwachten,waardeze watververwjderd zjn van hetvoorpostendetachement,of

waar zich tusschen die beiden een deflé bevindt,datmen bezetten wil,om aan de veldPMpbloemigen is de naam van eene w achteen veiligen aftogtte verzekeren.Deze
tweezaadlobbige plantenfamilie uit de orde piketten bestaan uit infanterie of kavallerie
der Asarinen. ZtJ
' omvat kruiden met een ofo0k weluitbeidewapens.- 00k eenkaartkruipenden of knûlligen wortelstok ,halfhees- spel draagtden naam van piket, - terwjl
ters en heeBters, vaak met gewondene sten- voorts n0g paaltjes,btj hetdoen van opmegels, afwisselende, gesteelde, m eestal hart- tingen tot vaste merken in den grond geslavormige, onverdeelde, hand- of vinnervige gen, met den naam vanpiketten worden bebladeren en teqenoverstaande bjbladen. De stempeld.
bloemen,veelallntrossengeplaatst,zjntwce- Pikettéringen noemt men kleine aangeslachtig en hebben eeneenvoudig,buisvormig, punte paalties, die digt bj elkanderin den

kwerkt.

gekleurd bloemdek.Dit is bj sommigen re- grond woréen geslagen,om hetvoortrukken
gelmatig,bj anderen onregelmatig,nameljk van den vjand te bemoejeljken.
buisvormig verlengd, min of meer gebogcn,
Pilaar (Jan Carel),eenverdiensteljk zeeen aan de basis buikig uitgezet.Hetvruchtbeginselis onderstandig,meestalG-hokkig.In
hetonderste gedeelte derbloem dekbuisverheft
zich de korte, zuilvormige stamper meteen
G-straligen stempel.De 6 of 12 meeldraden

vaartkundige,geboren te Goesden 3osten December 1798, werd aldaar klerk op een no-

tariskantoor,doch trad in 1814 in dienstbj
de Nederlandsche marine,was een jaar later

adelborst eerste klasse,w oonde hetbombar-

zjn met de helmdraden naast den stamper dement van Algiersbj,werdin1819luitenant
vastgehecht,zoodat zj eromheen staan,of Qde klasse,en zag zich kortdaarop benoem d
zj hebbengeenehelmdraden,zoodatdehelm- t0t leeraar in de wiskundige zeevaartkunde
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op het wachtschip te W illemsoprd,toen tot einde aan zjn leven heeftgemaakt.- V01oëcier-instrncteur aan de artillerie-en genie- gensdeGermaansehePilatus-legendewashj
schpolte Delften eindeljk aan hetinstituut een zoon van koning Tyru te Mainz enwerd

van Marine te Medemblik.In 1840 werd hj door zjn vader a1sgjzelaar naar Romeen
kapitein-luitenant, en hj overleed a1s eerste vandaar door den Keizer naarJudaea gezonoëcier van het Instituut den 16den October den.Toen hj t0trekenschap werd geroepen
1849.Hj was ridder der Orde van den Ne- wegenshetoverleveren vanJezu,dooddehj
derlandschen Leeuw lid der eerste klasse zich zelven.Daar zjn ljk,in deTibergevan het Koninkljk Nederlandsch Instituut, worpen, de rivier buiten hare oevers deed
alsmede van verschillende genootschappen,en

treden,lietmen hetzinkeninhetPilatus-meer

van zjnewerkenvermeldenwj:pHandleiding in Zwitserland,waar hetnpg heden ten dage
t0t de kennis van hetschip en deszelfs tuig woestebewegingen in hetwaterdoetontstaan.
(1826; 2de drt
lk, 1838)''
: - mproeve vall De kerkeljke overlevering geeft aan degeha
n
d
l
e
i
d
i
n
p
t
0
t
d
e
z
e
e
a
r
t
illerie (1828)'',- malin van Pilaius, die hem op grond van
DHandleidlng t0t de beschouwende en werk- haren dropm waarsehuwde:om zjne handen
dadige stuurmanskunst(2 dln;2de druk 1837; niet te bezoedelen met het bloed des regt3dedrqk,1848)''
,- pW erkdadigesterrektlnde vaardigen, den naam van Proda of Clawdia
(1834)H,- pBekortemaniert0tdeherleiding TI*otwll.Men rangschikt haar onder de disci.

van maansafstanden enz'',- - - !Verhandeling
over de platte en klootsc'
he drlehoeksmeting

(1848)'',- en rtkogarithmen der getallen 1
t0t 10000 enz.(1847)'.O0k leverde hj 0nderscheidenevertaaldewerken,verhandelingen
en bjdragen in verschillendetjdschriften.

pelinnen van Jdzx.v en in de Grieksche Kerk

wordt zj als eene heilige gehuldigd.Volgens
Jnstlnws u
Hartyr, Tertullianus, E%s6bi%s en
Orosiwszond Pilatusomtrentdeveroordeeling

vanJezuseen ambteljk berigtM ndenKeizer,
en geruimen tjd waren deChristenen in het

Pilaster noemt men eene zuil, die ten bezit van pActa'' of pcommentarii Pilati''

halve uite0n mullr tevoorschjn treedt.Zie welke misschien t0tde echtestukken behoorvoorts onder Bouwkunst.
den.W at echterthans in het Grieksch onder
Pilatus(De),een berg van deVöör-Alpen dien titel voorhanden is alsmede de twee
van Liizern, verheft zich aan het Vierwald- Latjnschebrievenvan Pilatusaanden Keizer
stëtterMeer,tegenoverdenRigi.UitHerriswyl zjn van veellateren tjd.
beklimt men hem in 4 uren,maarde nleuwe
Pilau ofpilo,dehoofdschotelin Turkje,
weg van Alpnach naar zjn t0p is,hoewel Perzië en Mldden-Azië,bestaathoofdzakeljk
wat langer, veel fraajer en gemakkeljker. uitrjst.Deze wordt,terbereidinqvanpila%
De onderste, zacht gloojende helft is met in Turkje in water gekookten ln vetgebosch begroeid ofmetweiden bekleed,maar stoofd.ln Perzië worden er gedroogde vruchde bovenste helft bestaatuitkale,verweerde, ten,ki
qpen-en schapenvleesch bjgedun,met vele spitsen oprjzende rotsgevaarten, en in Mldden-AziëbestaatdePilauuitvleesch,
van welke de Tomlishorn (2133 Ned.e1)de groenten,vruchten,specerjen en veelvet.
en isdenaam van bolletjestergrootte
hoogsteis.Boven op den berg vindtmen het vanPielelne
kleine erwt,welke geneeskrachtige
Pilatusmeer.OpdevoortrefeljkeAlpenweiden
Va11 d0Z0n berg grazon d0S Z0m0r8 mee1'dan
4000 stuks rundvee. op éôn der toppen,de
Ezelgenaamd,vindt men hetChriesiloch,en
wanneer men langsladders doordezerotsholte
geklauterd is, heeft men een verrasqend uitzigt op de sneeuwkruinen van het Berner
Oberland. N0g ruimer is het uitzigtop den
Tomlishorn. Op den Klimsenhornegg verheft
zieh een wélingerigthôtel,benevenseenekapél,
en 00k op den E zelvindtm en een onder-

zelfstandigheden bevatten,die wegens een0na*a*ngenamen reuk of smaak mindergeschikt
ZPn om in een anderen vorm te Nvorden in-

genomen.Pillenwordendoorgaansvervaardig;
door middel van eenepillenplank,door wler
bolvormigeopeningenrondemassa'svangeljke

grootte worden geleverd. Deze massa's worden daarna gerold in zoethoutpoeder of in
zilver-ofgoudblad gewikkeld ofo0k we1door
eene gomoplossing omgeven, ten einde het
komen. Og den Briindelenalp vindtmen er ontbindend toetreden derluchtte verhinderen.
hetDom inlksloch,eene grotin den loodregten Pill6n mogen niet te week en o0k niet te
rotswand, waarin m en eene w itte gedaante hard zjn.Tn hetalgemeen werken echterde
ontwaart.De Pilatus levertden kruidkundige geneesmiddelen beter in opgelosten toestand,
dan in den vagten vorm van pillen.
eene rjke Qora.

Pilatus (Pontitls),Romeinsch procurator
Pillersdorf (FransXaver,vrjheervpn),
(landvoogd)vanJudaeain dentjdvanJezns, een Oostenrjksch staatsman,geborenteBrinn
dien hj,hoewelovertuigd datdezeonsc,
hul- in 1786, studeerde te W eenen in de gtaatsdig was, op aandringen van het volk en wetenschappen en regtsgeleerdheid, werd in
vooralvan de priesterster dood veroordeeldej 1808 geplaatstbj den Staats-en Cûnferentiebekleedde zjn ambt gedurende 10 jaren, raad,xag zich in 1811 benoemd t0tsecretaris
maar wekte door willekeur en geweld meer- bi
l- de Hofkamer en stond van 1813- 1815

malenonrt
lstigebeweringenteJertlsalem,wes- den ministervan oorlog Baïdacâ terzjdebj
halve hj door Vitelhus,praetor van Syrië, hetverzorgenvan hetlegerenbjhetbesturen
naarRomegezonden werd,om zich bjkeizer van het bezette grondgebied in Frankrjk.
TiberLusteverantwoorden.Hjkwam erechter Hj bezocht daarop Engeland, keerde naar
eerst in 37, na den dood van Tiberlus.Men Oostenrjk terug, was er werkzaam bj het
verhaalt, dathj daarop tloorzelfmoord een

departementvan Financiën,en werd in 1824
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vice-president van de Hofkamer en in 1832 mj1metbjna 100000 inwoners),ligtaanden
kanselier der vereenigde Hofkanselarj.Bj mond der Radbusa en aan deMiez(Beraun).
het uitbarsten der revolutie van 1848 stond Zj bestaatuit de eigenljke, te voren door
mon Tilleq
s#prfhnogaangeschrevenindeopen- m uren omringde en regelmatigaangelegdestad
bare meening,omdatzjneoppositietegenhet en 3 voorsteden,is de zetelvan een kantonheerschende stelsel bekend was, en daaraan geregt en van eene arrondissementsregtbank,

was hj zjne benoeming verschuldigd t0tmi- van eenekamervan koophandelennjverheid
nister va'
n Binnenlandsche Zaken en t0tvoor- enz.,heeft eene fraaje,in Bpitsboogstjlge-

zittend minister.Maar de zachtmoedige,edele
staatsman bezat geen kracht genoeg om de
beweging in toom te houden. De doorhem
bewerkte grondwet bevredigde geenszins de
overdreven eischen, en een besluit van de
burgers, de nat
ional
zi
jne
n e garde en de studenten
val.Daarop werd hj 1id
veroorzaakte

bouwde hoofdkerk en Onderscheidene andere
kerken, 2 gymnasia, eene reaalschool!eene

westen geopend vierkant, in welks m idden
zich een prachtig park metfonteinen bevindt.
Daarenboven is hetgeheeldoorgroote parken
m et w arm e kassen en prachtige lanen om-

houwer, geboren den 14den November 1816
te W arnsdorf in Bohemen, bezocht in 1837

Johann Geor.g IV, en deze schonk het aan

1855 en vestigde zich daarna te W eenen.Het

de 4 vleugels in 1788- 1800. Het oude Blot
met den vermaarden tempelvan Tenns werd
in 1818 eene prooiderglammen,waarnaerhet
tegenwoordig kasteelverrees,waarinvooralde
eetzaalmetfresco's van Vogelzeermerkwaardig is.- Hier werd den 25- 27sten Augustus
1791 tusschen keizer Leopold TJ, I'riedria
< iI&% 11 van Pruissen en den graaf nan
drfnï: de Conventie van Pillnitz gesloten,
w aarop de Fransche Republiek naar de wapenB greep.
Pilsen , eene stad en hoofdplaatsvan een

te Keulen methet modélvooreen standbeeld
van Friedrieln F%IA:!- 111,te W eenen met
het modél voor een monument ter eere van

njverheidsschooljzondaggscholenvoorlandbouw
en njverheid,scholen voordenhandelenvoor

talen,een ziekenhuis,Q hospitalen,2bewaarBcholen,een armenhuis,een schouwburg enz.

en telt ongeveer 27000 inwoners(1877),die
van den Oostenrjkschen Rjksdag,maarhad (metuitzondering van3000Israëlieten)meest
geen beslissenden invloed op den loop der allen deR.Katholieke godsdienstbeljden en
gebeurtenissen. Na de ontbinding van den inhandelen njverheidhunonderhoudvinden.
RjksdagteKremsierbleefhjambteloos,doch Men heefterBlotenmakersen kunstdraajersj
werd tevens in een disciplinaironderzoek ge- 3machinenfabrieken,2 metuldraadfabrieken,
wikkeld,waarna hij in 1852 op deljstder eenefabriek van gegoten jzerenvoorweepen,
geheimraden in werkeljkediensten der Ste- 2 koper- en 2 klokkengieterjen,Q kagchelphanusridders geschrapt werd.In April1861 en aardewerkfabrieken, eene cementfabriek,
werdhj doorden Neder-oostenrjkschenland- eenefabriekvan strjkhoutjes,8stoommnlenB,
dag naardenRjksdaggezonden,envervolgens 2 stoombroodbakkerjen, eene Buikerfabriek,
be
noemde m en hem in de qnanciéle commis- 2vermaardebierbrouwerjen,3spiritusfabrie*
S16. O0k herkreeg hj zjnevroegereti
telsen ken, 2 papierfabrieken, 4 boek-en 2 steenwaardigheden, doch overleed den Qzsten Fe- drukkerjen.Met betrekking t0t den handel
bruarj 1862.Hjschreef:pRiickblickeaufdie is Pilsen eene stapelplaats van wol,vederen,
politische Beweguny in Oesterèeich 1848- leder, manufacturen, paarden en hoornvee.
1849 (1849)':,- pDleösterreichischen Finan- Er zjn 4 drukke Jaarmarkten, en de stad
zen beleuchtet (1851)''
, - en pHandschrift- vormt het vereenigingspuntvan 6 spoorweglicherNachlasz (1863)'.
ljnen.In den omtrek heeft men veelhout,
Pillnitz,een Koninkljk kasteel,7 Ned. alsmede kaolien,steenkolen,jzererts,aluinmj1tenzuit
bosten vanDresdenenhetgewone en vitrioollei.In 1875 had men in hetmjnznmerverbljfvan hetSaksische H0f,ligtbj distriet Pilsen 16 ondernemingen met 293
het dorp van dien naam in een bevallig oûrd arbeidersvoorjzererts,- 17ondernemingen
aan den voet van den Borsberg en op d!n m- et 313 arbeiders voor vitriool-en aluinlei,
regter oever van de Elbe, in de nabjheld
32 steenkolenmjnen met4361arbeiders,van den SaksiBch-Boheemschen spoorweg.Het en eindeljk 6 jzersmelterjen met869 arbeis.- Pilsen bestond reeds in 976,en was
kasteel besthat uit 3 afdeelingen,nameljk: der
het Bergpalels,het W aterpaleis (ieder met 2 in 1633- 1634 het hoofdkwartier van W allenvleugels) en hetnieuwe Kasteel,met eene dfdfs;
kapél, en vormt een groot,naar hetnoordPllz (Vincenz),een verdiensteljk beeldde Académie teM'eenen,waarhj meerdan
één prjs behaalde en ook één,waaraan een
reven,Hetkasteelisin eengemengden,gril- jaargeld vooreenereisnaarItaliëverbonden
llgenstjlgebouwd.Hetoorspronkeljkekasteel was. Reeds in 1849 werd htj tot lid der
werd in 1793 aangekocht door keurvorst Académie benoemd. Hj bleef in ltalië t0t

zjne minnares,de gravin von ApcAlifz.Het aantalderdoorhem geleverdekunstgewrochten
W ater- en het Bergpaleis werden gebouwd iszeergroot,en gedurig behaalde hj inden
in 17Q0- 17Q3 door Friedria zqgl.
:f 1, en kunstwedstrjd nieuwe overwinningen, bjv.
Haydn, en te Berljn met een ontwerp
voorhetkunstgewrocht:rGötheenzjntjd''.
Voorts roemt men van hem :een huis-altaar

voor keizerin Eloabetk van Oostenrjk, -

eene bronzen groep,pW etenschap en Handel''
voorstellend, - de rpegasusgroepen'',thans
te Philadelphia, - de groote groep aan het

zuideljk hoofdportaalvan hettentoonstellingsgebouw te W eenen, - en vele stand- en

Bnheemscharrondissement(ruim 171/2D geogr. borstbeelden.

PIMENTA- PINAS.

Pim enta Nees is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Myrtaceën.Het
omvat W est-lndische en Zuid-Amerikaansche
boomen en heesters met tegenoverstaande,

74:

enbekleedtaldaardebetrekkinqvanambtenaar
bj hetdeyartementvanFinanclën.Hjplaatste
onderscheldene belangrjke artikelen over1e-

vensverzekering? wiskunde, bouwkunde enz.

n pDe Economlst'',vertaalde eenige werken
doorzigtig-gestippelde bladeren en één- t0t i
over wiskunde, staathuishoudkunde enz. uit

driehokklge bessen met nagenoeg bolvormige

zaden.Vandesoorten vermeldenwj:P.>p- hetHoogduitsch,schreefeenige werken over
matoa Tpdf. of Euyenia Tivldzlfc Dee., een wiskundeenteekenonderwjs,en leverde een
W est-lndischen boom ter hoogte van 6- 9
W oordenboek der Engelsche en NederduitNed.el,die vooralin hetnoordenvanJamaïca sche talen (1864-1865,2 dln)''.O0k gafhj
groeit.Hj wordtersedertde 17deeeuw ge- in het licht:rstaatkundig en Staathuishoud-

kweekt, en de niet geheel rjpe,in dez0n kundigJaarboekjevoor 1867''- pDe Synagedroogde vruchten komen onder den naam goge der Portugésche Joden in den Haag
van piment of Jamaïcapeper in den handel. (1869)''
,- rFinaneiënvanNederland,tjdvak
Eén boom levertongeveer50Ned.ponddrooge 1840- 1844 (1871)''
, en rBeknoptehandvruchten.Deze zjn eerst groen,na het droo- leiding t0tde kennis der levensverzekeringen
genbruin,zoogroota1speperkorrelsoferwten,
ruw . aan den t0p m eestalgekroond met een

(18P7j)''.
lmpinella L.isdenaam vaneenylantengeslachtuitdefamiliederSchermbloemlgen.

kleinen,4-deeligenkelkengewoonljkz-hokkig
enz-zadig.Devruchtschaalheefteenspecerj'- Het omvat halfheesters en kruiden met een
achtigengeur;zjbevat100/
0aethérischeolie, enkelvoudigen wortel, afwisselende, enkel-

hars, looistof, vet, gom , suiker, appel- en voudige of gevinde bladeren, dubbele, viergalnotenzuur. De aethérische olie is geeltot strali
ge bloemschermen zonderomwindselof
geelbruin,dikvloeibaar,riektnaarkruidnagel- omwlndseltjes en zamengedrukte, gegroefde

olie en heeft een soorteljk gewiytvan 1,03. vruchten.Van P.-J-gIJgeven wj hierbj in
Wj geven hierbj in a de afbeeldlngvan een @ deafbeelding van eenebloem opviervnudige
tak op ll,
/sde der natuurljke grootte, in b grootte, in b van eene vrucht op s-voudige

van een bloemknop, in c van eene bloem , grootte, en in c deze laatste in doorsnede.
Zie voorts onder Bevernel.
t'p l
Pinacotheek is afkomstig van een
/
Grieksch woord,hetwelk bewaarplaats'pJ>b66ljk

1

f

(r: ,
E

den beteekent.Zj was bj de Hellenen een

?
.< t

gebouw , w aar de beelden bewaard bleven,

j

'd

t0t huldiging der goden geschonken.Bj de
Romeinen was zj eene met standbeelden,
schilderjen en andere kunstgewrochten versierdeplaatsbj deningang in hetatrium ,en thans geeftmen dien naam aan musla van

t

schilderjen. Vermaard zjn bjv.de pinacothekgn te Mi
inchen.
Plnang (P0e10e) ofEiland der Aecl-wopf
is de naam van een heuvelachtig eiland ter
lengte van Q1 Ned.mjlaan dewestzjde van
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Depiment(Eugenia Pimenta.
wier meeldraden en bloemdraden afgevallen

zjn,in d van een bloemblad,in evan eene

vrucht, allen op s-voudige grootte,in f van
een meeldraad op 6-voudige grootte, in g

van een zaadje en in h van eenekiem ,beide

opPllm
-voent
udig
egrootte.
el(MozesHenriquez),eenverdien-

steljk Nedeylandsch wis-en taalkundige,werd
geboren te 'sGravenhageden zden Maart1828

het schiereiland M alakka.Hetis sedert 1786
eene Britsehe bezitting en heeft met de op
het vaste land gelegene provincie W ellesley
omstreeks 125000 inwoners.Op dit eiland is
de uitvoerhaven van het tin van Malakka,

ten Jaarljkschen bedrage van 50000 pikols
(ieder van 621/: Ned.pond).Een dergeljk
aantalpikols suiker,dat er jaarljks wordt

verscheept,komtm eerendeels van W ellesley,
en 70000 pikols zwarte peper van Bornée

en Sumâtra.In de laatste Jaren is er o0k de
tapioca,hetmerg vanmaniokwortels,op heete

jzeren platen gedroogd,een belangrjk handelsartikel geworden. De haven van Poeloe
Pi
nang ligtaanverschillendestoombootljnen.
omtrent den plnangboom, een palmboom ,
die de areca-noot oplevert, raadplege men:
Areca-noot.
Pinas is de nam van een lang, smal
vaartuig, van riemen voorzien en a1s een
schoener getuigd. Zulk een schip zeilt snel
en-is derhalve zeer geschiktom de gemeenschap tusschen 2 plM tsen te onderhouden of
landingstroepen over tebrengen.- Men geeft
den naam van pinas o0k w e1aan eene sloep

148

PINAS- PINDEMONTE.

met 8 riemenj aan boor; van koopvaardj- der Atheners gesproken, met eene geldboete
schepen ten gebruike bestemd voor 4en ka- van 1000 drachma's betalen. Dit werd hem

intusschen nietalleen vergoed,maarhj ont-

piteiy.

Plncet noemt men een tangvormig heel- ving tevensvan deAthenerstrelendebljken
kundig instrument, waarvan men zich be- vanhulde.Voor '
toverigevindtmen in zjne

dientom kleinevoorwerpen,zelfseenhaartje, liederen slechts zelden bepaalde uitspraken
aan te vatten en met krachtvast te houden. omtrentstaatkundige aangelegenheden; zjne
Men heeft 0ok anatomisehe pincetten, die muze beweegtzich op onzjdiggebied.W aarbj desedievan ljken gebruiktworden.
schjnljk overleed hj te Argos in 442vôör
Pinchbeak gewnonljk pinsbekgeheeten, Chr. Een standbeeld des dichters verreeste

is eene naar haren uitvinder genoemde goud- Athene, en Aleœander de Groofe vereerde
kleurige legéring, bestaande uit 1Q8 deelen zjne nagedachtenis doo1*bj de veywoesti
ng
koper, 7 deelen messing en 1 deelen zink, van Theben alleen het huis van P%udarws te
nf uit Q deelen koperen 1deelmessing.Zj Sparen. Trouw ens zjne soden'',van welke
is zeer smeedbaar en oxydeertweinig.
45 tQt 0ns geknmen zjnpverheerljken 4en
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làepimpernel(Pimptnella 'zlcgntz.l
roem der overwinnaars in de verschillende
ter.geborenteThebenomstreekshetJaar522 Grieksche worstelspelen en wedstrjden en
vöör Chr.waB een telg van hetbemiddeld ge- behooren t0tdeverhevenBtedichterljkevnort-

Pindarus,een beroemd Grieksch lierdich-

slacht der Aegiden. De Boeotische diohteres- brengselen der Oudheid. Zj zjn het eerst
se
My
eku
tisnse
Cod
ri
nna onderwezen hem ixl uitgegeven door Aldus (1513),en t0tdebeste
d
endi
cht
tn.In
e
tempel te Delphihad uitgaven behooren die van Heyne (1773,3

hj een afzonderljken zetelen hj werd gedurig uitgenoodigd,om aldaar aan den godenmaaltjd derTheoxeniën deeltenemen.Hj1as
zjneliederenvoorinverschillendeaanzienljke
steden van Griekenland, vooral o0k ter gelegenheid van feegteljke bjeellkomsten van
het Grieksche volk. Op aanzoek van m lro
begaf hj zich zelfs naar Sicilië,waar hj
vermoedelgk eenige Jaren vertoefde.Toen in
den vrjheidsoorlog der Hellenen zjn arm tot
werkeloosheid verpligt w as wegens het verbond van Theben met Perzië, wjdde .hj
zjne krachtige, ppwekkende gezangen aan
het gemeensehappeljk vaderlandjdoch moest
na den slag bpPlataeaeeen woord,t0t10f

dln), WJckA (1811- 1321,Q dln),M - msen

(18
P6mj),
endeJong(Utrecht,1865).
dem onte.Onder dezen naam vermelden wj twee broeders, beiden Italiaansche
dichtersynameljk:

Den markies Glovanni Tip#evlplfe, een
tooneeldichter, geboren te Verona in 1751.

ln 1791washj praetorderrepubliek Venetië,
maar begafzich vervolgens naarParjs,waar
de Eerste Consul hem totlid van het Mret-

gevend Ligchaam in Italië benoemde. Hj
overleeë te Milaan den 23sten Januarj 1812

en behoorde tot de eersten, die de tooneelkluisters van Aristôteles verbraken. Kennis

v:n het tooneelen vurige vaderlAn4sliefdo
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bezcrgden Mn zjne stukken den bjvalvan reekszjneroverigewerken noemen wj nog:
het publiek- Zjne dramatische werken zjn 5Nosqgraphiephil
osophique(1798)6dedruk,
onder den titel: pcomponimenti teatrali'' in
1804 in 4 deelen in het licht verschenen en
in 1827 in 2 deelen herdrukt.
Ippolito T1#:-plJe,geboren te Verona den

181
P8l)ner
',ool
okoinohfetPi
Ho
ogduitschveriMld.
gnerol, eene arrondisse-

In 1788-1790 volbraqt hj eene grootereis
door Zwitserland) Dultschland,Frankrjk en
Engeland,en vertoefde geruimen tjd te Parjs,waar hj veel omgang had metzjn beroemde: landgenootAl
plri.Nazjnterugkeer
in Italo
le woonde hj aanvankeljk te Verona
en vervolgens te Venetië.In 1798 verschenen
zjne ppoesie varie''. Zjn treurspel: pAr-

inwonera,dle hun bestM n vinden in hetver-

dichter te verhoogen. ln zjne pEpistole in
versi(1805)''betreurthj deellendevanltalië
gedurende den voorgaanden 00rl0g,en in 1807
beantwoordde hj het door Ugo Foscolo aan
hem opgedragen gedicht: 51Sepolcri''.Zjne

koning van Frankrjk veroverd en verviel

mentshoofdstad in de ItaliM nsche provincie

Turjn,nabj de Alpen in eene vruchtbare
13den Npvember 1753. Hj studeex
'de teMö- vlakte gelegen en door een spoorweg met
dena,trad volgensden wensch zjnerouders Turjn verbonden,isde zetelvan een onderin de Orde der Maltezers!vertoefdegeruimen prefect! van een bisschop en van een pM r
tjd op Malta en in Sicillë.maarverlietwe- regterljke collegiën.Men heeft ereen gymgens zjne wankelende gezondheid de dienst nasium , eene schoolvoor hetnotariaat,eene
en wjdde zich uitsluitendaan de beoefbning technische school, eene godgeleerde school,
der letterkunde.Hj leverde eersteeniget00- 0en gropt ziekenhuis en andere instellingen
neelstnkken, m aar verwierf vooral grooten van weldadigheid,eenebezienswu rdigehoofdroem door zjne ppoesie campestri (1785)''. kerk en (0g hetgemeentegebied)bjna17000
vaardigen van leder,papier,zjden,katoenen

en wollen stoien,en du renboven een uitge-

breiden handeldrjvenin kaas,graan enwjn.
Ten westen van Pinerolo liggen tle dalen
Lucerna, Perosa, San Martino en Clusone,
door 22000 W aldenzen bewoond. Pinerolo
was weleer eene vesting met eene stM tsge-

minio'' met koren werd geprezen wegens vangenis,waarin 00k de man methetjzm
zuiverheid van taal,maar was voor '
toverige ren masker, Fogtqwet en La%zwn hebben geweinig geschikt,om zjn roem als tooneel- zucht.In 1536 werd destad door Franpo T,

eerst in 1574 weder aan Savoye. In 1630

werd zj nogmaals door de Franscheningenomen,en in 1632 aan hen afgestaan en door

hen versterkt.Eerstin 1696 kwam zjweder

vertaling van de podyssee. w0rdt zeer ge. onder de heerschappj van Savoye;zj bleef
prezen,en t0tzjne beste stukken behooren daartoe behooren behoudenB kleine tusgchen-

voorzeker zjne rsermoni',hekeldichten in tjden(1704- 1706en 1801- 1814).Intusschen
den trant van Roratins,waarin de gebreken

werden volgens de bepalingen van den Vrede

en dwaasheden van zjn tjd op een humoris- van Utrecht in 1713 hare vestingwerken getischen t
oon worden aan de kaak yesteld. slooyt.
gafhj de pElogidilettemtl(1825
Plngré (Alexandre Guy),een verdiensteEi
n
d
e
l
jk
- 1gg6j
2 dlnl''in hetlicht,een uitmuntend ljk Fransch sterrekundige,geboren teParjs
Werk in proza, en overleed te Verona den den 4den Seytember 1711,werd priesterbj
18den November 1828.
de congregatle der reguliere koorheeren en
Pindus (De) is hetvoornaamste gebergte in 1735 hoogleeraar in de godgelee@r*dheid te
van Noord-Griekenland. Het verheft zich op Senlis. Hj moest echter wegens Zpne deelde grenzen van Thessalië en Epirlzs,m et de neming aan de Jansenistische oneenigheden
bronnen van de Achelous en Inachus.Oud- de theologie laten varen en verkreeg in 1745
tjds werd die naam uitsluitend geçeven aan de betrekking van leeraar in de sterrekunde
het gedeelte tusschen 39O en 39040', terwjl aan de Académie van W etenschappen te
men dien heden ten dage toekentaan al de Rouen.In 1751werd hj doorzjneordebroeketens,die op hetBalkanschiereiland alswa- ders naar Parjs teruggeroepen, om lr de
terscheiding van het noordwesten naar het sterre&vaeht der abdj van 8te Genevieve te

zuidoosten loopen.Zjne hoogstetoppen zjn:
De Kakardista en Tzoemerka op den regter
en de Karavi (2124 Ned. el)en Boedzikaki
(2168 Ned.el) op den linkeroevervan de

stiehten, waar hj gedurende 40 Jaren zjne
waarnemingen voortzette. Van 1754 tot 1757
gaf hj onder den titel: Etatdu ciel''den

eersten astronomischen zeemans-almanak uit,
gevolgd door de pconnaissance des Tempg''.
Pinel(Philippe),eenverdiensteljkFransch Na 1757 hield hj zich vooralbezigmetde
krankzinnigenarts? geboren den 20ster April theorie der cometen en met de berekening
1745 te St. Andre' in het departement Tarn van hare loopbaan, en bepaalde voor de 2de
studeerde teToulouse,Montpellieren Parjs, uitgave van pL'art de vèriier les dates''
werd in 1791 dirigérend geneesheer aan het alle zons-en maansverduisteringen in deeerstkrankzinnigengestichtte Blcètre,in 1794 aan volgende Q000 Jaren. O0k volbragt hj al8
Salpétrière,later hoogleeraarin de pathologie geograafder Marine onderscheidene zeereizen.
aan de geneeskundige school, en overleed te Hj overleed den lsten Mei1796.Zjn belanp

Achelous.

Partjs den 25sten October 1826. Hj drong rjkstgeschrift is de ocométographie (1783,
steeds aan op eene m enschlievende behande- 2 dln)''. Zjne pllistoire de l'astronomiedu
ling der krankzinnigen en wees daartoe den XVIIsièrle(1790)'9isonvoltooid gebleven.

weg in zjn qegchrift:rsur l'aliénationmen-

PinglaAns of vet
ganzen zjn vogels,die

Kle (17919nleuwe uitgave, 1809)''.Van de tot de familie der duikers (Alelnae) be-
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hooren.Zj onderscheiden zirh dooreen min Ned. e1. Het visschen geschiedt met 2 zeilof meer langen, regten, zaamgedrukten en of sehrobnetten,die aan houten boomen zjn
gegroefden snavel,door korte,neêrhangende,
Blechts met schubvormige vederen bedekte
vleugels, zeer korte pooten,platte teenen en
volkomene zwemvliezen tusschen de vôôrteenen. De pinguins bewonen de zeeën van het

zuideljk halfèond tusschen 30 en 75O Z.B.
en bezoelten het land alleen gedurende den
tjdvan broeden.Deeigenljkevetgans(Aptenodytes patagonica For:f.) is ongeveer eene
Ned.ellang,lleeft een vrj langen,aan de

aangeslagen en uitgespreid, doch op kleine
pinken met hoekwant.
Pinksterbloem is een naam ,dien men

geeftaan verschillendeplanten,nameljk aan
develdkers(Cardaminepratensis),3andegele
Rdc/lùlpepz(Isispseudacorus)enaandeXoekoeksbloem (LychnisF10sCuculi).
Pinksteren ,afkomstig vanhetGrieksche
woor(
lzf'
tc/
zz/zoçrsç(deVjftigste),isdenaam
van eenoorspronkeljkIsraëlietischfeest,alzoo

spits gekromden snavel, tot aan de teenen geheeten,olndat het50 dagen na hetPaaschbevederde pooten, is aan den k0p en keel feest wm'd gevierd.Daarom wordt hetin het
zwart, op den rug donkergrjsjvan onder Oude Testamentrhetfeest derzeven weken''

witmet eene donkergele streep aan de ztjden genoemd. Apnvankeljk washet bestemd t0t

van den hals, een zwarten, aan de ptlnt een dankfeestwegensdeningezameldenoogst,
gelen snavelen donkerbruine pooten.Dezeen en later hebben de Rabbjnen hetverheven
eenige andere sootten bevolken de zuideljke t0teengedachtenisfeestderwetgevingopSinaï.
zeeën; zj zwemmen uitmuntend en duiken De Christenen vieren op dien dag de herinzeer goed, doch bewegen zich op het land nering aan de uitstorting van den Heiligen
bj eenopgerigten gang zeerlangzaam,terwjl Geest op de discipelen van Jezuu en aan de
zj vlug kunnen voortspoeden, wanneer zj stichting'der eerste gemeente te Jerusalem.
metdeborstoverdengrondgljden endaarbj Intusschen werd eerst op de kerkvergadering

met vleugels en pooten werken. Zj voeden te Elvixa in Spanje (305) hetPinksterfeest
zich metvisschen,weekdieren enz.Gedurende als een kerkeljke f'
eestdag vastgesteld.Deze
den broedtjd komen niet alleen dewtifles, bepaalde zich aanvankeljk t0t één dag, en
maar al de vetganzen aan land en vormen er

eerst in 1094 volgens een besluitvan Urba-

talrjke scharen!waarindezevogelszich v0l- n%sJJ t0t dxie dagen.
gens den ouderdom rangschikken.Voor hunne

Pint is de naam van eene te voren in 0ns

ejeren graven zj veelaldiepeholen,welke land gebruikeljke vochtmaat, inhoudende
door onderaardsche gangen met Andere holen 6,0625 Ned.maatjes.
gemeenschap hebben.Anderebroeden indrooge
Pintelli(Baccio),eenverdiensteljkbouwlaagten en bouwen hunnenesten digtbjelk- meester van Florence, stichtte in den tjd
ander.De ejeren zjn groen en blaauw ge- van Slf'
.: IV (141t- 1484)te Rcmeondervlekt en worden zorgvuldig bewaakt,omdat scheidene gebouwen, 0. a. het kloostervan
de grootere soorten gaarne ejeren rooven. Sta Maria del Popolo.Reeds vroeger had hj
@* zeer goed van sm aak , m aar het waarschjnljk de kerk van S.Agostino doen
Ileze zpn
vleelch derqanzen iseen slechtvoedsel.
verrjzen,en in 1473 bouwde hfJde SixtjnPlnk is ln de eerste plaats de naam van sche kapôl in edelen,eenvoudigen stjl.In
den kleinsten vinger,- in de tweede plaats 1480 zond de Paus hem naax Assisi,om het
van een éénlarig kalf,- en in de derde klooster en de kerk aldaarteherstellen.Hj
plaats van een vi8schersvaartuig.Eene visscherspink is achter en vöôr rondgebotlwd en
heeft één masten w einig diepgang.M en vindt
er in vele van onze visschersdorpen,zooals:

volbragt die taak naar eisch, keerde naar
Rome terug en werd vervolqensnaarUrbi
no
geroepen, om het hertogelt)k paleis te vol-

uitgerust voor de koopvaart.Naar de grootte

of Betti, een beroemd schilder, geboren te

toojen.Zjne bouwgewrochten getuiqen van
te Scheveningen,Katwjk,Noordwtjk,Zand- den invloed!dien zjn stjlopPernm endoor
voorten Egmond.Ztlzjn doorgaansbestemd dezen op G%%lio ./tl-cz3tlgehad heeft.
voor de visscherj,en slechtsenkele worden
Pinturicchio(Bernardino),eigenljkzpffi
worden zj onderscheiden in schuiten van 10, Pertlgia in 1454, was in 1484 met Peruuqino
11 en 12 boorden ofbuitenhuidsplanken die werkzaam indeSixtjnschekapôlenschilderde
metzwalpen over elkander liggen en geklon- later in het paleis Borgo Veechio voor den
/orer: en in hetgeken zjn.Debemanning bestaatuitden schip- cardinaalDomenieo delle .
per, 6 matrozen en een Jongen.Vooruitis bouw van S.Apostolo van k%eiarra Colonna.In
het volkslogies met4 vaste koojen,de n00- 1484 lietvoorts Innoeentins VIII hem werken
dige kasten en eenestookplaats.Daarop volgen
achter den mast 2 kabelgaten,dan hetvoôr
'ruim , waar visch geborqen wûrdt,meteene
bun voor tarbot, kabel
qaauw en schelvisch

in het paleis Belvedère. In de kapél delle
Rovere der kerk Sta Mpria delPopolo is van

zjne hand eenuitmuntendaltaarstuk bewaard

gebleven,pdeaanbiddingvan hetChristuskind''

en houten bakken (keeën) voor schol,tong voorstellende, en in die van Sotu.g JF in

enz.,daarna hetachtergat,depiektotberging dezelfde kerk eene pM adonna'' en den pst.
van netten eneindeljkeeneruimtevoorzellen. Augustinus''. Voorts heeft m en er van hem
Behalve dien éénen mast Voeren de pinken

in de hoofdlterk:,,De vier kerkleeraars'',-

een klein mastje,datbj stilte wordtopgerigt, D evier Sybillen'' - rDevierEvangelisten'',
en een kluifhout. Zj zeilen op 6 streken, - en pDe krooning van Maria''.In hetPau.
gaan nagenoeg tNed.eldiep en hebben bj- seljk paleis beschilderde hj onderscheidene

cenelengtevan ruim 8 eene breedtevan41/: kamers,waarvan zich n0g vjfin een 00r-
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spronkeljken toestand bevinden,- alsmede hj zichbjMolteleAl#elpenvoltooideonderonderscheidene vertrekken in het kasteel
S. Angelo. Daarenboven heeft men stukken
van hem in andere kerken te Rome,alsmede
in verschillende groote steden van ltalië.0n-

scheidenestukken naarteekeningen vandezen
grooten meester. T0t deze behoort:pDe 0pwekking van Lazarus'',door hen beiden vervaardigd en voor het Muséum te Londen
derscheidene muséa bezitten schilderjen van aangekocht voor 20000 pond sterling.Onderzjnehand,bjv.datteBerljln,alwaarinzon- scheidene stukken van Piombo hebben veel
derheid eene rAanbidding der drieKoningen'' gel
eden door den tand destjds,maarzjne
zeer geroemd wordt.Algemeen wordtintus- muurschildering van S.Piétro in Montorio is
schen erkend,dat hj verbeneden zjn tjd- goed bewaard gebleven.Voorts heeftmen van
genoot a/er%gino staat.
hem een altaarstuk in de kerk van S.Nicolo
Piom bino, een Italiaansch vorstendom, te Treviso,alsmedeeen 11.Sebastiaan en een
aan het Huis Boncompagni-lmdorisitoebehoo- H . Bartholom aeus in de kerk van laatstgerend en t0t 1859 aan de souvereiniteit van noemden Heilige te Venetië.Verder vervaarToscane, later aan die van Italië onderwor- digdehj vele kleinere stukken en portretten,
pen,ligtin deprovincie Pisa aan hetevenzoo welke zich ondergtsheiden door een prachtig
genoemde kanaalder Tyrrheensche Zee,het- coloriet. In de galerj Pittite Florence heet'
t
welk het eiland Elba scheidt van het vaste men van hem hetschoone stuk:DDe martelland. Het bestaat qit de stad Piombino met dood Van S. Agatha''1 en te Napels eene
haar gebied en een grootgedeelte van gemeld Madonna, die het slapend kind met een

eiland en heefteene oppervlaktevan 61/2 I
D 8lujer bedekt'',- voortsin hetLouvre een
. Hj bragt het grootste
geogr.mj1met25000 inwoners,diezichbezig Maria Boodschap/'
honden metlandbouw ,veeteelten visscherj. gedeelte van zjn leven te Romedoorenver-

Het land isgedeeltelt
jk zeermoerassig.00r- maakte den Venetiaanschen kleurengloed als
spronkeljk was het een Keizerljk rjksleen erfdeel aan de Romeinsche schilderschopl.In
en behoordet0tPisa.Toen Gherardo2'#Jpo zjne laatstejaren schilderdehj zeerweinig,
in 1399 Pisa aan Milaan verkocht,behield

daar Clemenn V1I hem begiftigde met den

hj Piombino en Elba. Nadatechterhetge- winstgevenden eerepostvan FratedelPiombo,
slacht Appiano in 1603in demanneljkeljn Van welkewaardigheidhjzjnnM m ontleende.
uitgestorven was,kende keizer Ferdinand 11
ditvorstendom t0e aan P hilippns IF ,koning

H
P**overleed in 1547 in den ouderdom van 62
@
Jaren.

Pionniers noemt men in het algemeen
I-domni,den gemaalvanPolyœena,eeneklein- baanbrekers der ontginning,bepMldeljk in
dochter van den laatsten Appono, en toen het westen van Amerika;- voortsmanschapdiens zoon in 1699 kinderloos overleed,liet pen,die eene afdeeling vormen dergenietroe-

van Sganle.Deze verkocht hetin 1634 aan

hi
l het vorstendom na aan zjne zusterHip- pen en onderwezen zjn indepionniersdienst,

polyte, sedert 1681 de echtgenoote van Gre- bestaande in hetgereed maken vaneenterrein
gorïo 11 Wopt.p-wcgsi, hertog ran dprl en voor het gevecht,het herstellen of vernielen
Alearas.ZjnedochterMariatrouwdein 1702 van wegen,spoorwegen en bruggen,het 0pmet haren 00m Antonio Wppcppecgz. Deze werpen van veldwerken, het stellen van instierfin 1738 en zjne beide zonen waren de undatiën, verhakkingen,barricaden enz-,ter-

stichters der heden n0g bloejendeljnen.In wjlzjindenvestingoorlogmetdeuitvoering

1801 werd het vorstendom aan Frankrilk af- van verschillende belegeringswerkzaamheden
gestaan,en N apoleon I schonk het den 18den w orden belast.
Maart 1805 aan zjlne zuster Elisa Wcccïocli. Piper L. is de naam van een plantengeHet Congrès te W eenen gaf aan het Huis slachtuitde familiederPiperaceën.Hetom vat
Boneompagnl-Lndovisijjetvorstendom Piombino m eerendeels overbljvende klimplanten m et

met een gedeelte van Elba terug.- De stad tegenoverstaande,vaak in schjnafwisselende,
Piom bino, tegenover heteiland Elba aan de gesteelde bladeren, alleenstaande, tegenover
kust gelegen, bezit een kasteel, een paleis de bl
aderen geplaatste,hanqende bloem-aren
van den voormaligen vorst,een belastingge- met 2- of l-slachtige. z-hulzige bloemen op
bouw ,een hospitaalen 4000 inwoners(1871). eene dikke spilen ée'nzadigebessenmetweinig
Hetaantalbinnenvallende en tlitvarendesche- vleesfh. De talrjke soorten behooren te huis
pen bedroeg erin1875bjna3000.Tennoorden in Indië, op de eilanden van den Indigchen
van de stad op heuvels met oljvenboomen Archipel, op de Sandwich-eilanden enz.,en
vindtmen de puinhoopen deroudeEtruscische onderscheidene worden in de Oudeen Nieuwe

stad Populonia meteenehaven(P0rt0Baratti), W ereld gekweekt.P.WeïldL.(debetelpeper),

en trn oosten strekkende Maremnen zich uit.
Plombo (Fra Sebastiano del),een tlitstekendVenetiaansch schilderyeigenljk Imeiani
geheeten,beoefende aanvankeljk de muziek,

een klimmende heester in Oost-lndië, vindt
men voorts in alle keerkringslanden van Azië
t0t aan het Himalayagebergte,in China,op

de eilanden van Australië enz.;hjlevertin

maar legde vervolgens onder Gian We!!ïl'
1 zjne specerjachtige bladeren,evenals P.& en later naar het voorbeeld van Giorgione riboa L. en P. X elc-ïrï.
v L. eene zelfstanzich met jver t0e op de schilderkunst.Te digheid, welke in die landen algemeen gexfïcl- F*:f.,die
Rome belastte Agostino GAizi hem tegeljk kaauwd wordt.- P.A dfAovq
met Rafaèl en Pernzzimetde beschildering 2 Ned.elhoog op de Gezelschaps-, Vriend-

van het paleis Farnesina. Om zjne nog ge- schaps-,Sandwieh-en Fidsli-eilanden groeit,
brekkige teekening te verbeteren,vervoegde wordtgekweektwegenszgngeneeskmchtken
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wortel.Voorts wrjftmen dezen fJn en ver- ste pepermarkten in Europa zjn Londen,
mengt hetuitgeperste sap met kokosmelk en
water,om daaruiteen aangenaam smakenden

Amsterdam en Hamburg. De geheele peperproductie wordt geschat op 20 millioen Ned.
drank te bereiden.P.0114/ L.jl.(Cubebe- pond, en Sumâtra alleen levert daarvan 14
peper) iseen klimmende,houtige heesterop millioen.Zie o0k onder Peper.
Java,Bornéo,Stlmâtra enz.P.cp-gvq
Piperaceën (De) ot'pepergewassen vorsfïfoîlw
Aliz et Pav. groeit in de vochtige wouden men eene tweezaadlobbigs plantenfamilie.
derZuid-AmerikaanscheCordillera,metgroote, Deze omvat gedeeltelt
jk ée
'nlarige ot'overeivormigejgespitste,afwisselende,stomp ge- bljvende, vaak sappigekruiden,gedeelteljk
kerfde, van onder behaarde bladeren en digt heesters metknoopig gelede stengels entegen-

oyeengepakte,groenachtigebloemen;hjwordt
hler en daar gecultiveerd en lvert,evenals
P. cdllx- L., het maticokrmd, dat aangenaam-specerjachtig smMkt en slechts hars,

overstaandeofkransvormige,vaak schjnbaar

afwisselend geplaatste. enkelvoudige, gave,
3-nervige bladeren met korte bladstelen.De
bloemen vindt men doorgaans zamengevoegd

aethérische olie en looistof bevat.Hetheeft t0t eene rolronde aar ot
't0t eene kolf;zj
een bloedstelpend vermogen,werd in 1827 in zjn veelal zittend, of ten halvein groeven
Amerika en in 1839inEuropa bekend,en men geplaatst en door dekblaadjes ondersteund.

schrjfthetvoortegen speeksel-en zaadvloed. De kolven zjn alleenstaandeofbundelgewjs
De wortelsenbladerenvan P.J#slpcv- worden bjeengevoegd, eindstandig of tegenover de
in Brazilië 00k als prikkelend middelgebe- bladeren geplaatst, naakt ot'dooreene bladzigd.- P.0#264.*- Dee.iseenheester,die vormige bloemscheede omgeven.De bloemen
tegen de hoogste boomen opklimt;hetheeft hebben geen bloemdek;zj zjn 1-ofz-slacheivormiplangwerpige,gespitstebladerenygroeit tig en z-huizig. Ieder bezit 2!3,6 ofmeer
op Javaj Sumâtra, Celébes en Timor en 1e- meeldraden. De helmdraden zjn zeer kort,

vert vruchten,die onder den naam van lange
ze'e in den handelkomen.Dezelfde vrucht
oogst men Van P. longnm L.ill Malabar,
Ceylon, Oost-Bengalen,Timor en de Philip-

de helmknoppen eivormig en 2-, zelden 1hokkig. Het vruchtbeginsel is l-bladig,zit-

tend,bjna bolvormig endraagteenzittenden,

korten ofpriemvormig verlengden of rondenj

p
jnscheeilanden.- Pkeri.
gr- L.(gewone qaven ofgelobden stemgel.Devrnchtiseene
peperplant) is een krulpende of klimmende eênzadige bes met weinlg vleesch.Hetschier

heester met heen- en weêrgebogen takken,
kortgesteelde,breed-eivormige,gespitste bladeren en daartegenoverstaande,gesteeldebloemen.Deze plant behoorttehuisin de warme
en vochtige wouden van Travancore en Ala-

bolrondezaadheefteenekraakbeenige,dunne

schil, vleezig kiemwit en eene klelne t01-of
lensvormige kiem met 2 korte,dikke zaadlobben.Deze familie telt ongeveer 1000 soorten, die te huis behooren op den gordel,die
labar en wordtaldaar,alsmede0? Sumâtra, door den 35sten graad noorder- en den 42sten
Java,Bornéo,Achter-enW est-lndiegekweekt. graad zuiderbreedte begrensd is.M en vindter
M en vermenigvuldigt haardoor stekken,laat voorylin dekeerkringslanden van Amerika.

h>r bj boomen metweinig loofofbj stokken opklimmen en doetzelaag bljven,terwjl zj, aan haar zelve overgelaten,we1 10
Ned.el hoog wordt.Zj draagtreedsin het
eersteJaarvruchtenlevertop eenleettjdvan
5- 20Jaren iederJaar4- 5Ned.pondbessen,
om du rna alleng: weg tekwjnen.Men oogst
de vruchten in een onrjpen toestand?zoodra

de onderste bessen der Mr y00d beglnnen te
worden, maakt de bessen 10s van de spilen
droogtzein dez0n ofbj een zachtvuur.De
dunne vruchtschilvandenpeperomsluitéénenkelen zaadkorrel.Deze bestaatuiteenedunne,
bruinroode zaadhuid en een van buiten groenachtig,van binnen witen melig kiemwit.De
scherpe smaak van den peper wordt veroor-

Plpejte,zieBnrette.
Pi

pkn. Onder dezen naam vermelden
Twee Frankisclte hwokofmeesters (majores
domus),nameljk: Pipùn Tan Landen, den
zoon van een Frankischen edelman.Hj verkreeg door den invloed van Arnoljjbisschop
van Metz, onder ChlotariMs 11 (613- 628)
*@

Wp:

het ambt van huishote eester van Austrasië
en behield het onder diens opvolgers Dago-

bert1 (628-638)en Sigebct(638-655).Hj
was eigenljk alleenheerscher en overleed in
629. O0k zjn zoon Grimoald bekleeddedat
ambt.- Pèj;n 11 '
pg> Herstal, een zoon
van Ansegisil en van Begga, eene dochter
Van den voorgaande. Hi
j werd majordomus

zaaktdoordenhars.Eeneaethérischeolie(10/0), van Austrasië, streed voorspoedig tegen de

isomeer met terpentjnolie, geeft aan den volkeren vanDuitschland,verwierfdoorzjne
peper een eigenaardigen geur.Hj bezitdaar- regtvaardigheid hetvertrouwen van den adel?
enboven 5Vominerale zelfstandigheden en0n- veroverde door de overwinning bj Testrl
geveer 40/0 piperine(C1vH,9NOs).Ditlaat8te (685) Neustrlë en Bourgondië op den huis-

vormt prisma's zonder kleur,geur of smaak, hofmeester lerchar en werd daarop door k0lost gemakkeljk op in alkohol,moejeljk in ning Tâeodorik als huishofmeester der drie
aether en ter naauwernood in w ater,reageert Rpken erkend. Met den titel van pdux et
neutraal, is niet vlugtig en geeft,met kali- princeps Francorum'' regeerde hj onder de
l00g gekookt, piperinezuur en zeer basische koningen Tlteodorik, 6Wî@#Yk fff, Chéldepiperidine.- W itte peperkomt van dezelfde bertIII en Dagobertffl,riep weder devolks-

plant,nameljk van rjpevruchten,die door vergaderingen op hetVeld van Marsbjeen,
middel van water van de vruchtschilen het streed in 689 en 687 voorspoedig tegen de

vruchtvleeschAvnrden bevrjd.-- I)evoornaaua- Friezen, alsmede tegen de Alemannen en
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Bejeren,en overleed in December 714.Zjn heetteMnvankeljkKœreWan en ontvingeeat
zoon was E-el Ae f:l.

den n>m van P#jn,toen hj in 780 denr
paus Sa*onun te Rome geo opt en t0t K:Pè#
&
Ko
r
t
e
,
ka
n
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n
g
d
e
r
Fr
a
nk
e
n
.
De
z
e
vcrst, krachtig naar ligchaam en geest,was ning van Italië gekrûnnd werd. In ç91 en
de tweede zoon van K@6lA rf:len verkreeg 796 etreed hj tegen de Avaren en ill800
Benevento. In 797 verwoeBtte
bj de verdeeling des rjk:metzjn ouderen
broeder Karelman in 741 Neustrië en Bourgondië. De Jongere broeder k i
pko ontving
slechts enkele landschappen.Niettemin namen
Kkelman enPi
pnn hem te Laon inhechtenis
en plaatBten Câilderik II1 a18 schaduwkoning

0
? 4en troon.DeAlemannen onder Tâeobald,
;le te Cannstatt werd teregtgesteld,bragten
zj weder t0t onderwerping. Zj versloegen
hertog Odilo rJ> B6#ren,dietegen hun zin

tegen

hj met
de Bejeren en Longnbar4en het land der
Slawen en in 799 trok hj met zjn vader
ten strjde tegen de Sakaers.Toen K- eld6
W oote in 806 zjnrjk onderzjnezenen verdeelde,ontving Pl
p# Bejeren en Italië.Nadathj de Mooren uitCoraicaverdrevenhad,
verûverde hj in 810 Venetië en bragt de
hertogen W ilheran en Beatu t:t enderwerping.Hj overleed den 8sten Julj van lutgtgenoemdJur.
Twee koningen e@l Aknitanië, nameljk:
Pi
pl
jn,den zoon van Imdeœ#k d6 Fr- :en
van Irmengard.Nadat zjn vaderin 814 den
troon beklommen had,werd hj t0tKoning

met hunne zugter chlltrudo was gehuwd,
verslnegen hem in 743 Mn de Lech en noodzu kten 0ak de Saksers en ill 745 hertog
Aguitanië om vrede te aluiten.
In 747 gtond Kardman zjnelanden afaan
Pépi
jn en vestigde zich na het ontvangen van Aquitanië benoemd, kwam in 830 met
der wjdi
nq in het klooster op den Monte zjn broeder Lotâariwn tegen zjn vMer in

Casino.Grvho,die inmiddelsin vrjheid was
gesteld, had de Saksers, Alemannen en
Bejeren tegen Pipj;n te wapen geroepenj
maar zj onderwierpen zich &an dezen die
met eene aanzienljke m agt te velde trok,
BP
** de Alemannen schaftehj dehertogeljke
waardigheid af, en in Bejeren plaatste hj
Tâansélo,4en minderlarigen znnn van Odilo,
als hertog, m= r onder Frankische souvereiniteit, aan het hoofd der zaken.In 751 liet

hj zich door eene Frankischevolksvergade-

opstand, ontving bj de nieuwe verdeeling
de8 Rjkseen gronter gebied,kwam in 833
nogmaals tegen zjn vader in verzet en
werkte mede om dezen van den troon te
stooten, verliet daarna de zjde van & fW
ré%.
g, plMtste Lodewnk d6 Fk- weder op
den troon en bleef tot Pn zjn dond (838)
aan dezen getrotlw.- P%
pnn,een zoon van
den voorgaandeen geboren in 823.Hj werd
bj den d00d zjnsvM ers van zjn erfregtberoofd. stnnd in den Btrjd derznnen van & devjk de Vromeaan de zjde van LotâA - j
handhaafde na het Verdrag van Verdun zjn

ri@n
g te Soissons, nadat Cltil
derik I11 met
*
ZPn Z00n T>oderLk na3r e0n klooster verY7ezen NF3B, met toestemming van den Paus gezag in Aquitanië tegen Kard d6 TJI:jen
t0tKoning uitgeroepen,waarnahjdoorBoni- werd in 845 door dezen , tegen erkenning
flcil:werdgezaltz.Toen paus 8tefanwnJff, van dieng souvereiniteit, in het bezit van
door de Longobarden in 't naauw gebragt, Aquitaniëbevestigd,maardoorzjnevazallen

zith naarFrankrjk begafom hulp tevragen
van Pép#n,lietzich deze op den 28stenJulj
754 met zjne zonen Karelman en Karelte
8t.Denis door hem kroonen en trok daarop
in de lente van 755 naar Italië.Aotol
f,in

wegens zjne lnsbandigheid in 850 verlaag;
en in 852 in een klooster opgesloten.Hj
ontvlugtte we1iswaar in 860jmaar atierfna
een zeer avontuurlgken levensloop,nadathj

chut afte Btaan,hetwelk hj ten geschenke
gafaan den Paus,terwjl hj hetpatriciaat
aanvaardde overdeBtad Rome.Hjbezegelde
zjn verbond met dep Paus dnoreene donrhstende hervorming der Frankische Kerk,
welkehj onderwierpaan hetgezag van den
Heiligen Stnel. In 153 en 757 vnerde hj
voorspoedige oorlogen tegen de Saksers,Joeg

ze alseeneverkoudheidbeschouwenjwaarbj
de neuBgaten donrBljm verstnptzjn,znodat
de vogels den snavel oqensperren, hoesten
en kugchen en somtjdsmtgeputnedervallen.

rJs Agnitanië. Hj overleed te Parjs den
Msten be
3ptember 768,nadathj hetrjk tugKhen zjne zonen Karel en Karelman verdeeld had.
Een konin.qrJpItallë,nameljkden tweeden
zoon van Kqrelde k oote en van S ildegard.
H: werd geboren omstreeks het Jaar 770,

te zuiveren en begtrjktze met oljvenolie,
wurna men Mn het diertle ligtverteerbaar
voedqelloorzet.

het Christendom afgezworen en hetHeidenPavia belegerd, stemde toe in alle hem op- dom der Noormannen aangenomen had, ter
gelegde voorwaarden, maar verbrak na den dood veroordeeld doordeFrankische Rjksveraftpgt van PipUn zjnebeloften en belegerde gadering, in de gevangenis te Senlis in 865.
Pippi,zie G%'%l'l,o Ao- lo.
den Paus in Rome.Nu keerde Pipj;w in 756
terug en noodzaakteAéstolfom de Frankische
Pips noemt men eene ziekte der vogelg,
opperheerschappj te erkennen en het exar- vooral van de graanetende soorten.Men mgg

W anneer de ziekte aanhoudt, verhardt de
opperhuid Van de tong en V&n de keel,0n

men ontwaartalleverschjnseleneenerhevige

koorts.Kamervogels,die doordepipgwprden
door de verovering van Narbonne de Sarace- M ngetast, brengt men in een mgtig warm ,
nen over de Pyreneeën en ondernam in 760zpnnig vertrek.Men ppogtvervplgens deneug768 bj herhaling veldtogten tegen WaLfar gaten met luuw water met een weinig zout

M.

Plque is de Fransche naam van eene
digte katoenen stof, aan wier oppervlakte

hooge en lage plekke! met elkanderafwisselen, zoodat het er ultzieta1s ware hetge-

ï!4
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stikt (piquô).Het wordt.geweven meteene
dubbeleketting,waarbjdebovensteuitilner
gargn begtaatdan deonderste.Beidervereeniglns geschiedt op de vereischte plaatsen
doordlen enkele draden der onderste ketting
in de bovenste opgetrokken en daarmede verweven worden.Hetpatroon ontstaatnietdoor
kleurverscheidenheid,maarwordtalleendâèrdoor zigtbaar,dat alle doorde iguur-ofbin-

raadsheer te Niirnberg en 4e telg van een

oud en rilk geslacht,werd geboren teEichstâtt den 5den December 1740, trad er in
1488 in dienstvan den bisschop en stond er

2 Jaar onder de wapens,waarna hj zich 7
jaareerstte Padua,daarna tePavia aan.de
studiederregtsgeleerdheidwjddeendegrond-

slagen legde voor de algemeeneontwikkeling,

waardoûr hj zieh vervolgens onderscheidde.
dingsljnen ingeslotene velden zich dikker Toen hj in 1497 te Niirnberg terugkeerde,
voordoen, hetwelk door eene tusschen de werd hj t0t lid van den raad gekozen en
weefsels gebragte draadvulling n0g versterkt eerlang met gewigtige zendingen belast. In
wordt,terwjldebindingsljnen zichalsgroe- 1499 benoemde deSenaathem t0tbevelhebber
ven vertopnen. D00r middel der Jacquard- der troeyen, waarmede de stad den Keizer
machine vervaardigt men zeer zamengestelde bjstond lù den oorlog tegen deZwitsers.Hj
patronen, en bj zeer flne BtoFen isdebo- heeft dien voor den Keizerz00rampspoedigen
venste ketting weleens zjde.Men gebruikt strjd beschreven inzjne sHistoria belliSuideze stof v00r vesten, kragen,manchetten, eensis''een derbelangrjkstegeschiedkundige
werken uitden aanvang der 16deeeuw.Kort
rokken,dekens OnZ.

Piranesi(Giambattista),eenverdiensteljk daarnaontving hj debenoemingtotKeizerljk

teekenaar, bouwmeester en graveur,geboren raadsheer,waarna hj o0k KarelF metzjne
te Rome, den 4den Odober 1707, ontving staatsmanswjsheidbjherhalinggrootediensten
zjne opleiding te Milaan,vestigde zich te bewees. Van 1504- 1522 was hj rudBheer
Venetië en overlee; aldaar den9denNovember van Niirnberg en vertegenwoordigervan deze

1778. Hj heeft eene reeks van belangrjke Btad op denRjksdag.Gedurendezjnelaatste

oudheidkundigewerkenuitgegeven,vanw elke levenslaren echter hield hj zich uitsluitend
wtjvermelden:rLeantichita'Romane (1736q bezig met de wetenschap, en overleed 4en
nieuwe uitgave 1836 enz.,in 29 dln metmeer Qzsten December 1530. Hj heeftveelgedaan

dan 2000platenl''.- ZjnzoonIkanceseo,ge- t0t verbetering van hetonderwjsen totuitboren te Rome in 1756,zetteden doorzjn breiding der boekdrukkunst, en 00k de Hervader begonnen kunsthandel voort en werd vormi
nq vond in hem een jverigvonrstander.
in 1198 gezantder Romeinsche Republiek te Zjn hulswasdeverzamelplaatsvanvelegeParjs,alwur hj den Q7sten Januarj 1810 leerden,en hj onderhield briefwisseling met
demerkwaardigstemannenvan zjntjd.Zjne
nvP
erl
le
rq
id
t.
hous is in de Griekschemythologie verzamelde werken zjn in 1710 doorGoldast
de zoon V&n Zewn(Jlpiter)en van DLa,de in hrtlichtgegeven.
gemalin van Iœion, koning der Lapithen in
Plrna, eene sta; in het Saksisehe arronThepsalië. Bj zjn huweljksfeestmetHippo- dissement Dresden, ligtaan de Elbe en aan
dam1,1, eene dochter van den Lapithe Atraœ, den mond der Gottl
eube,aan den syoorweg
ontbrandde de vermaarde strjd tusschen de Dresden- Bodenbachj van welken zlch hier
Centauren en Lapithen, w aarin de eersten een zjtak uitstrekt naar Kamentz, 18 Ned.
de nederlaag leden.Daartoe ontstnnd aanlei- mjl ten zuidoosten van Dresden, aan het
ding door het ongepastgedrag van den door begin der Saksische Schweiz, is regelmatig
wjn bedwelmden E-ytion tegen de Jongge- gebouwd, door fraaje wandelparken omgehuwde vrouw ,of(volgensF6r.
/I1:)doorden ven,bloeitdoornjverheid en handelen telt
krjgsgoë Ares (MarB)alsden éénige dergo- ruim 10500 inwoners.De stad ismerkwaardig
den, die niet tot het feeBtmaal genoodigd doox hetnabjqelegen sterke kasteelSonnenwas.Die atrjd strekte t0t onderwerp voor stein,dat gerulmen tgd totstaatsgevanqenis
vele kunstenaars;hj was afgebeeld in den diende,terwjlhetthanstoteen krankzlnnitempelvanden Olympoehen Zeldte Elea ennp genhuisis ingerigt.
4en vöörgevelvan hetParthenon te Athene.
Piron (Alexis),een verdiensteljk Fransch
De Bage van de vriendschap van Pl
blthou bljspeldichter,geborenteDyon den 9denJulj
en Tkeae%n schjnt van lateren oorsprong te 1689, studeerde te Besançon in de regten,
wezen. Laatsgenoemde streed op de brniloft maar moest zich velerleiwerkzaamhçden van
Van P/ltltonn aan de zjdeyan dezent
egen ondergeschikten aard getroosten vôo'rdat hj
de Centauren, waarop a/îr%thons Nvederonz zjnetalentenvoordetooneelpoëzjnaareisch
diensten bewees aan z4n vriend.Laterver- gewaardeerd zag.Btjzjneeersteproevenbleef
gezelde Tâesens hem naar de Ondçrwereld, het publiek onverschillig,maarmethetbljom hem bj de schaking van P#se
'1H:bj spel:gLa metromanie''verwierfhj algemeete staan. Toe: echter de vermetele onderne- nen bjv
'al.Zulk een stuk waBsedertdentjd
m erB, door den togt vermoeid, zich aldaar van Molore nietin hetlichtverschenen.Nletnederzetten,konden zj nietweder opstaan, temin vondhj depoortenderAcadémiesteeds
maar bleven aan hunne zitplaats gekluisterd. gesloten,omdytde lasteruiteenigeligtzinnige
Thesens werd echter (
b orAlrccl/d (Hérculés) veTzen zjnerJeugd eenescheevevoorstelling
verlost,toen deze den Cerberusuithetsehim- had opgemaaktvan zjnkarakter.Zjnevrienmçnrjk haalde,doeh de pogingen,om 00k den kenden zjne edele gevoelenBen gezindP%Hth-st,bevrjden,mislukten.
heden.Hj overleed den QlstenJanuarj 1773,
P'
Rkhelm er (Wilibald), een vermurd en debeBteuitgavenzjnergezamenljkewer-
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kenisdievanRlgoky & Junèny(1:76,7d1n; en zwavelzure zouten.V00rzpoverdezezouten
1800,9 d1n)''
,terwjlBonhommein 1859zjne metspjs en drank in hetligchaam gebragt
Oeyvresinédites''in hetlichtzond.
en in hetbloed opgenomen zjn,verlaten zj

Plrus L.is de naam van een plantenge- dit nagenoeg zonder verlies door middelvan
slacht uitde familie de Pomaceën.Hetomvat de pis, en wé1meestal in denzelfden vorm ,
boomen of heesters met enkelvoudige, ge- Yiaarin zp-- in hetbloedzjn gekomen.Daarzaagde bladeren,vrj groote bloemen en ap- enboven worden de meeste zelfstandigheden,
pelvarmige vruchten met vlies- ofpergament- welke in cpgelosten staattoevallig in de sapachtige klokhuizen. Het omvat de groepen pen degli
ychaamszjn gebragt,bjv.velege-

der apyelboomen (Malus) Tonrn.),pereboo- neeskrachtlge stoFen,bjna uitsluitend door
men (Plrophornm M6d.)enkweeboomen(Cy- de nieren en dus met de pis afgescheiden.
Men ondersteltdan 00k,datde nieren geene
donia nvrl.).
Van P'
i
rwn eommuno Z.,die in het zuiden
van 0ns werelddeel in het wild gevonden

nieuwe stofen vormen, maar slechts de geschiktheid hebben om bepaalde bestanddeelen

wordt en waarschjnljk uitChinaafkomstig uit hetligchaam te verwjderen.Gekristalliis, stammen de verscheidenheden af, wier seerde of georganiseerde bestanddeelen zoekt
aantalthansop 700 wordtgeschat.In wilden men bj den yezonden mensch i
n hetalqestaat is die plant doornig en meeBtalheesterachtig, maar de gekweekte pereboomen
hebben donrgaans eene hnnggewelfde kruin,
onbehaarde bladeren, en tot enkelvoudige
tuilen vereenigde witte bloemen.Van de ver-

meen in de ?ls te vergeefs,behalve welllgt
eenige epithellumcellen der piswegen.Des te

overvloediger komen zj voor bj ongesteldheden der nieren (zie Nierenl, der pisblaas
of der piswegen. Dan is de pis vermeng;
scheidenheden,die in 0nsVaderlandgroejen, metbloed-en etterbolletles,mettalrjkeepivermelden wj de dirkles-en suikerperen,de theliumcellen van hetsljmvliesderyiswegen
J*uttenj de bergamotten, de kalabas- en de enz.,welke bjmengselsmen doormlddelvan
rietperen.Van deze, veelal sappige en aan- den microscoop kan ontdekken.Van de stofgenaam smakende vruchten wordt op vele fen, welke met de pis uit hetbloed worden

plaatsen perewnn bereid. Het hout van den afgescheiden isvoorzekerdepostofhetmerkboom is een voortreFeljk werkhout voor waardigst.Zj is voor het bewerktuigd ligmeubelmakerg.
chaam een gevaarljk vergif,zoodat die afPis (urine),eene doorde nieren afgeschei- scheiding onmisbaar kan genoemd worden
dene vloeistof,is zamengesteld tziteen aantal voor het leven.Immers wanneer zj in te
zelfgtandigheden, die voor de stofwisseling groote mat@e@ in het bloed vermeerdert,Vervan het dierljk ligchaam niet bruikbaar of' oorzaakt ZP eene verlamming der hersenen
zelf: schadeljk zjn.Gewone pis van men- en den dood. De pisstof is hetvoornaamste
schen heeftde kleur van barnsteen,ishelder ontl
edinysprodud der eiwitachtige ligchamen
en doprzigtig en bezit in een verschen toe- in hetdlerljk Organismus.Zj wordtdoorden
stan; een Eaauw-specerjachtigen reuk. Ztj volwassen mensch in gezonden toestgnd en
reageert doorgaans zuur en kleurt blaauw bP
* voldoende voeding in een etmaalten belakmoespapier rood. Haar soorteljk gewigt drage van 30--40 Ned.'iigtlesafgescheiden,
kan verschillend zjn,maarbedraagtgewoon doch dit bedrag kan naar den aard der voeljk 1,
016- 1,020. B1jftzj stu n in de opene
lueht,dan gaat zj spoedig overtoteenezure
gisting, wurbj zich een geeltot steenrood,
gedeelteljk melig, gedeelteljk kristalljn be-

ding zeer verschillend wezen en bj het uitsluitend gebruik Van vleesch m eer dan ver-

zinkgelvan piszuur natrium verdwjntlangzamerhand,en in plaats daarvan ontstaateen
aanzienljke witte neêrslag van kristallenvan
phosphorzuur ammoniummagne8ium , terwjl

een aanzienljk gehalte in de pisderplantenetendedierenaantreft,schjnt00kin deurine
van den mensch niet geheel te ontbrekenj
maarkpmtdaarin,vooralbj eenebehoorljke

verzj nietdoorden stoelgang ontlastwordt,
grootendeelsin piswedertevoarschjn,maar
in andere scheikundige verbindingen,dan zj
werd opgenomen,nameljk:a1s pisstof,piszuur,kreatine en kreatinine.Andere bestanddeelen der pis zjn water en anorganische
znuten, nameljk keukellzout, phosphorzure

wordt,destesterkeriszj gekleurd,- hoewe1 er uitzonderingen zjn op dezen regel.
Onder de organische bestanddeelen der pis
bekleedt het keukenzout eene belangrjke
plu ts. Het TFordt dageljks ten bedrage van
13-23 Ned.wigtle afgescheiden,naargelang

dubbelen.O0k bj koortsisdeafscheidingvan

pisstofgrooter.Pinzl- r wordtinveelgeringere
zinksel vormt van piszuur natrium,van pis- hoeveel
heid afgescheiden,çemiddeld ten bezuur en zuringzuur calcium.Op de zure gis- drage van 1
/:Ned.wigtje ln een etmaal.De
ting volgt de alkalische,en deze laatste ont- verhouding van zjn bedrag t0tdat derpisstof
staatsomsreeds dadeljk,Ja,weleensin de is steeds die van 1:45.KreatLneenkreatinine
pisblaas.Daarbj verspreidtzj den reuk van komen in de pis in iets ruimere hoeveelheid
am moniak en is zeer troebel.Het roode be- voor dan piszuur.K ippuurz%nry dat m en tot

men aan de oppervlakte een sterke schim- voeding met vleesch,in zeergeringe hoeveelmelgroeiontwaart.De eigenaardigebestand- heid voor. Daarenboven bevat de pis, vû1deelen der pis zjn de stlkstofhoudende ont- gens Brûcke, een spoor van suiker,'tgeen
ledingsproducten der stikstofhoudende be- echter door anderen w ordt ontkend.T0tde
standdeelen des ligchaamg(albuminaten).De organische bestanddeelen der isbehooren00k
stikgtof der voedingsmiddelen komt,voorzoo- llare kleur8tofen.H0e meerzpgeconcentreer;

het in meerdere of mindere mate met het
48*
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gebruikte vnedsel was vermengd.Bj sterk
zweeten vermindertde keukenzout-albcheiding
in de pis, omdat keukenzout in het zweet
is opgelûst.Het zwavelzuur en phosphorzuur
der pis komt gedeelteljk van de ontleding
v
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oFe
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r e eiNvit-en

spjzen,en
gedeelteljk uitdeanorganischezouten,welke
met de spjzeu in het ligchu m wûrden gebragt.Door hetgebruik van dierljk vcedsel
wordt het gehalte dezer zuren verhoogd,en
bj inspanning derspieren vermeerdertde afBcheiding van zwavelzuur.Diezuren zjn in
de pis met alkaliën en aarden verbonden (kalium,natrium en magnesium).In een etmaal
wordt bj een gezond mensch 2,5- 3,3 zwa-

Nvordt bloedrond na het gebruik van rhabarber,Bennebladeren en santonine.Hetalkalisch reagéren van versche urine beschouwt
m en , w anneer het niet van voorbjgaanden
aard is,alseen teeken,dat reeds in de pisblaas ziekeljke ontledingen van pis plu tB
hebben;hetis dan hetgevolg van ontsteking
Van de nieren of van de blaas,of 0:k wel
Van pis-npstopping. AferkNvaardig zjn vonrts
de gevolgtrekkingen, die men kan npmaken,

uiteene gewjzigde verhouding der bestanddeelen.Hetpisstofgehaltevermeerdertbj inspanning van ligchaam en geest,alsmedebj
koortsen,- hetvermindertbjgeringerestofwisseling,bj een meerbeyerktgebruik van
stikstofhoudendevoedingsmlddelen,bjgebrek
velzuur en 3,6- 5,1 phosphorzuur afgeschei- aan eetlusten bj verminderdepis-atbcheiding
den.Door het nuttigen van zwavel-en phos- in de nieren. In laatstgenoemd gevak hoopt
phorzure zouten kunnen die hneveelheden de pisstof zich op in het bloed, en hierdoor
verdubbeld worden. De anorganische bases ontstaat uraemie.Eenevermeerdering van pisvan de piszjnmetdezuren meestaltotzure zuur en afscheiding hiervan in den vnrm van
zouten verbonden. Het zuur phosphorzuur bezinksel neemt m en waar bj Jicht, rheunatrium bevat hetzuringzuur tsalcium en het matism us en leukaem ie.N0g veelgewigti
e-r
piszuur in een opgelosten toestand en veroor- voor de diagnûse van ziekten isdeM nwezs
lg
zaakt vooralde zure readie der gewone pis. hei
d van vreemdestaâ'
en in de urine,hetzj
De geloosde hoeveelheid pis iszeer verschil- in opgelost
en ofinvastentoestand,bjv.blqed

lend en h>nrt voornameljk af van dèh0e- (zie Kaemat%rie) of eiwit(zie Al%mLn-%6).

veelheid vloelstof, die men gebruikt heeft,
alsmede van de hoeveelheidvloeistof,diedoor
zweet, buikloop enz. aan het ligch@am onttrnkken is. Gemiddeld bedraagt die hoeveelheid bj een gezondmenBchdagel
jks11/2Ned.
pond. Daarenboven vindt men in de pisn0g
anderebestanddeelen,die evenwelvan onder-

Bj de geelzuchtgaatnietalleen dekleurstnt'
der gal,maar o0k hetgalzuurin depis over.

Bj suikerpis(ziePisvloedjisdeurinesuikerhoudend,en bj deBright'sehenierontsteking
vindt men somtjdB in de urit
ze eene grnûte
hoeveelheid microscopisch kleine? rolrondey
glasheldere ligchaampjes, die u1t vezelstof
bestaan.Etter-,sljm-enweefseldeeltleswjzen

gesehiktbelanq zjn.
Degesteldheld derpis,welke metdestof- 0ns op ontsteking in de piswegen. Van 'de
w isselmg in hetnaauw steverband staat,w as toevallig in het ligchaam aanwezige of opzet-

voor de geneesheeren van ouds een belangrjk teljk daarin gebragte stolen, welke niet
hulpmiddeltothetonderscheiden vanziekten. t0t de voedingsmiddelen behooren, worden
Intusschen is eene bezigtiging met hetbloote slechtszulkeinde pis opgenomen,die gemak-

o0g van geringe beteekenis in vergeljking keljk in wateroplossen,metdebestanddeelen
met een seheikundig en microscopiseh onder- 4es ligchaamsgeene onoplosbareverbindingen
zoek.Hierbj komtzooweldehoeveelheida1s vormen en niet ligt geoxydeerd of ontlee;

de hoedanigheid in aanmerking.'Eenevermeer- worden. Chloorkalium , iod- en broomkalium
derde urinehoeveelheid kan het gevolg zjn vindt men terug in de urine.Zwavelkalium
van het gebruik van pisdrjvende middelen verandertin zwavelzuurkalium.Van de orga(diuretica), maar o0k van een ziekeljken nischeatoFen worden onderscheidene t0tkoold
nrst(polydipsie)en van suikerpis(diabetes). zuur veranderd enin watergeoxydeerd,zoodat
Eene verminderde pisloozing, welke t0thet zjgeheelverdwtjnen (mqnniet),- vanandere

geheelophouden van deze (anurie) kan klim- ontdektmen deoxydatieproducten (Balicineals
menjontstaatsteedBdoorbelangrjkenieront- salicylzuur) enz.,doch andere stolen worsteking en veroorzaakt door uraemie en her- den gereduceerdtcyanzuurt0tkaliumjzercyasenverlamminr den dood.Metbetrekking t0t nide, indigoblaauw t:t indigowit). Piszuur
dehoedanigheld wjzenwj in deeersteplaats wordt in zuringzuur, pisstof, koolzuur en
0? de kleur.ls deze Zeer bleek,dan Wdst water veranderd. Plantenzure alkaliën geven
dltverschjnselop eene geringestofWisseling, koolzure al
kaliën en zjn Blechtsin zeerpe-

bjv.bj bloedarmoede en bleekzucht.Eene
roodachtig-gele ofzelfsbruinroodekleurneemt
men waar bj knortsen, bj eene verhoogde
stofwisseling.D00r bjmenging van bloed of
van opgeloste bloedkleurstof(haematurie)erlangt de pis eene vuilroode totzwarte kleur.
Gal (bj geelzucht)kleurt de pisbruin,donkerbruin of zwartgroen, en het schuim van
zulke urine heefteen dergeljke,maar iets
lichtere kleur. Onderscheidene verfstofen,
die wg methetvoedselofmetgeneesmiddelen
innemen, veranderen de kleur der pis.Zj

ringe hoeveelheidin deurinetevinden.Chinlne
en pisstof gaan over illpis.Aniline,theïne,
theobromine, allantoïne,alloxanthine, amygdaline, santonine, kampher, hars, muskus,
alkohol, aether, coeeusrood, sapgroen en al-

kannaverdwjnen,maar demeestekleurende

en riekendestoFen gaan onveranderdof'Blecht:
weinig gewjzigd nver in de urine.
De pis van hetzwjnisbj hetgebruikvan
plantaardig voedsel helder, nagqnoeg znnder
reukjalkalisch,opbruisen; metzuren,troebel

bj het koken en bevat geen pi:zuur,gœn
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hippuurzuur, geen ammoniak,slechts sporen

een reusachtig standbeeld van p eothertog

urine van vleeschetende dieren ishelder,riekt
onaangenaam , gmaakt bitter, reageert zuur
en wordt ligt alkalisch; men vindt daarin
slechts sporen van piszuur.De pis van krui-

en de Piazza San Nicola met het standbeel;
van Ferdinand 1. T0t de merkwu rdige ge-

kend en alkalisch,en bevat pisstof,hippuurzuur,melkzuur,zuringzuur,weinigphosphaten
en geen piszuur.De urine van vogels enslangen bestaat nagenoeg geheel en aluit zure
piszure zouten, een weinig pisstofen phosphorzure aarden. Die van kikvorschen bevat
pisstof.keukenzouten phosphorzuurcalcium ,
die van schildpadden is helder,zwak zuur
ofalkalisch en bevatpiastof,piszure zouten,
hippuurzuur, een weinig vet en zonten.De
roode uitwerpselen dervlinders bestaan nagenoeg geheeluitzure,piszure alkaliën,- die
derkevers en rupsen bevatten piszuur,- en
ill die van vele dieren van lageren rang bevind
tsa,
zich guanine.
Pi
eene Italiaansche provincie, t0t het
landschap Toscanebehoorend,isomgevendpor
de provinciën Tuucca, Florence,Siéna, Grosgeto, Livorno en de Ligurischc Zee, wordt
verdeeld in de twee arrondissementen Pisa

#8 M 6dQLgesticht,vöörwelk gebouw ,dooè
Noeolt Tlllo ontworpen en door Vanarl
veranderd,zich 6 marmeren borgtbeelden van
de 6 eerste grootmeesters in het midden van
den gevelbevinden,- hetpaleismetdenklokketoren op de Piazza deiCavalieri,zich verhelend op de puinhoopen van den beruchten
hongertoren,waarin graaf Ugolino &IIJ Gl--

en bergstreek,waarvruchtbare,wôlbebouwde
landstreken afwisselen metwoeste heidegronden.I)eoeversderArno zjn er eFen en gedeelteljk zaoerassig,en aan dekustheeftmen
ongezonde maremnen. De inwoners houden

Pzno bewonderswaardige basilica

ld I doorPampdoni(1833),hetmarktvan phogphaten,maar0,40/0pisstof,zwavel- puyo
m dantia''
zure zouten,chlorure en melkzure zouten.De leln met het standbeeld der rAbl
bouwen behoorener:hetPalazzorealg,- het
aartsbisschoppeljkpaleis,- hetpalelsvande

den-etende dieren isgeel,troebel,kwaljkrie- Orde der Stefaniters,in 1561 onder Cos%mo

rlr#-clmetzjne zonenomkwam,- hetPa-

lazzo Lanfreducci(thans Upezzinghi),in de
16de eeuw door PaylLoni van Carrarisch mar-

meropgetrokken, hetPalazzo Toscanelli(te
voren Lanfranchi),volgens een ontwerp gebouwd, hetwelk aan Moâele 21.
:8/ Fordt
toegeschreven,- het huis, waar GaliW geboren werd, de Loggia deiBanchij- het
universiteitsgebouw met een standbeeld van
Galilli,- het Palazzo pretorio,- het Pa-

lazzoAgostini enz.Pisa isechterzjnevermaardheid hoofdzakeljk verschuldigd aan 4

rachtige gebouwen,welke aan hetDomplein
en Volterra,en teltop 551/2 D geogr.mtjl p
266000 inwoners (1871).Zj is eene heuvel- zich verheFen, - vooreerst aan den D0m ,
die ill

1063--1118 werd gebouwd.Zjnerjkefaçade
bestaat uit 5 boven elkander geplaatste rjen

zuilen,door rondbogen verbonden,en isversierd met 3 d00r GloçannL da W0Ip.>l onterzichhoofdzakeljk bezigmetdenlandbouw, w orpene bronzen deuren metreliéfs.De D0m
en t0t de voornaamste voortbrengselen behoo- bestaatvan binnen overlangs uit5,overdwars
ren er:graan,oljvenolieen wjn.Men vindt uit 3 schepen, overspannen door een ovalen
er onderscheidene minerale bronnen, en het koepel, terwj-l de grootsche zuilenhal haar
rjk derdelfstolen leverter:albast,marmer, licht ontvangt door 100,meestalbeschilderde
chalcedon, piétra dura, koper, borax, zout vensterB. M en heefter 12 marm eren altaren,
g*k met edelgesteenten versierd hoogen steenkolen.De njverheid bepaalterzich een r*
vooral bj het bewerken van albast,katoen- altaar, het altaar met het hoog vereerde

spinnerj enkatoendrultkerj,hetvervaardigen Byzantjnsche Madonnabeeld, de kapél van
van zjde,laken en linnen,van glas,aarde- San Raniéri,het praalgrafvan den Heiligen

werk, gebakken steenen, zeep en kaaraen. Blasiss en van onderscheidene aartsbisschopIn 1873 vond men in deze provincie 50 we- pen, een 7-cjdigen marmeren kansel, eene

hilderj van Cimà- ,schilverjen met 10000 weefstoelen en omstreeks groote mozaïeksc,
15000 arbeiders.Men heeft er een spoorweg derjey van Andrêa delSefo, Doddoma,Be0Van Florence over Pisa naar Livorno, e0n cl/k-lenz.Hettweedegebouw i
s hetBapvan Lucca naar Pisa en verdernaarSpezzia, tisterium (Doopgebouw).in 1153 door Dioçllpiontworpen,van witmarmeropgetrokken
en den Maremnenspoorweg (naarRome)met fi.
en prjkendemethetbronzen standbeeld van
een zjhk doorhetCecinadal.
Deevenzoogenoemdehoofdntad,hetveree- Jokannea de D/& e op den gropten peervornigingspunt dierspoorwegen,eene deroudste migen koepel. Door 4 portalçn bereikt men
steden van Italië, was te voren de mede- de kerk,welkein 2 ruimten isverdeeld,met
dingster van Venetië en Genua.Zjligt7Ned. een achthoekigen marmeren doopvontmetre-

liéfs van Bix
qarelli(1246) en een sierljken
marmeren kanselmetbeeldhouwwerk vanNiceoloTïq
vcso (1260).Achter den D0m verrjst
de Scheeve Klpkketxen alshetderdegebouw.
Hj werd in 1174 doordearchitectenBonanno
Tidllo en W il1
t6lm eo> Innsbruek gebouwd.
Hj is 54,4 Ned.el hoog, en de afwjking
openbare pleinen, en t0t deze behooren er: van deloodljnbedrMgtaanzjnvoet4,3Ned.
mjlvan de zee op beideoeversvande Arno
en is omgeven door muren ter lengte van
10 Ned.mjl,welke o0k grootetuinen en op
den regter oever der rivier eene citadél 0msluiten.De fraaiste straten zjn er dekaden
aan weêrszjden van derivier;dâârverheFen
zich de aanzienljkste paleizen.Er zjn 15

het Domplein, de Piazza dei Cavalierimet el. Langs een trap van 293 wit marm eren
het marmeren standbeeld van Cony o 1 door treden bereikt men de zevende verdieping,
Franea6lla,de Piazza diSanta Caterina met en vanhier leidt een wenteltrap naar den

.
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laatsten omgang, waar 7 muzikaal gestemde Pisanus eene soede haven. Na ;en !a1van

klnkken hangen.De strjd,ofde toren :pzetteljk z00 gebouwd of donr verzakking
scheefgeworden is,schjnt nog nietbeslist
te wezen.Eindeljk bevindtzichaanhetD0mplein de Campo Santo (het kerkhof), in

hetWest-RomelnscheRjk behnnrdePlsaach-

t
ereenvolgens t:t dat der Longobardeq,t0t
datder Franken en t0t het met het Dultsche
Rjk verbondene koningrjk Italië. Daar de
Arno zich in dien tjd meer zuidwestwaarts

12:8- 1283 door Géonanni Tidclo in edelen uitstortte en t0t aan Pisa door groote onrlog-

spitsboogstjl uit wit marmer met blaauwe schepen bevaren werd,nntwikkeldePiP zich
banden opgetrokken,metsierljk beeldhouw- reeds vroeg t0t eene zeestad. ReedB ln 890
werk en onder8cheidene praalgraven, bjv. stonden de inwonerB van Piga Otto JJ met
dat van keizer Hendrik FJJ, dat van den schepen bj ten behoeve van zjn krjgstogt

ontleedkundige Berlingl
tieridoorTkorwaldsen? naar Beneden-ltalië en Bkeden sedert den
eene Madonna met het kind door Giovanm aanvangderlldeeeuw metgoedgevolgtegen
Tlclo enz. Langs de wanden heeftmen er de Saracenen,aan wie zj in 1022Sardlnië
eene reeks van fraaje freBco's uit den tjd ontrukten, waarnazj hen in 1030 in Afrika
van 1350- 1485,vooral van Benozm Gozzoli. overrompelden en hun in 1036 bj Palermo
Voorts heeft men er onderscheidene andere eene nederlaag toebragten.Handelen verkeer
kerken met merkwaardige sehildertlen.De namen er eene hooge vlugt, vreemde koopuniversiteit,in 1339 gestichtendoorCosimo F lieden vestigden er hun verbljf,derjkdom
> M ediâ vernieuwd,behoorde weleert0tde van Pisa werd een spreekwoord,en hethanbeste hoogescholen van Italië. Er waren in delsregt van Pisa,vastgesteld in 1078,was

1874-1875 btj 67 leeraren 532 studenten.
Hareboekerj telt73000deelen en zj isvan
doelmatige hulpmiddelen naar sisch voorzien.
Voorts heeft men er een 1yce
'um ,een gymnasium , een bisschoppeljk seminarium,eene
technische school,eene kweekschoolvoor0nderwjzers,eeneacadémie van Schoone KunBten met eene belangrjke verzameling van
schilderjen, een aartsbisschopyeljk archief,
19 inrigtingen van weldadigheld,4 schouwburgen en sierljkewandelplaatsen.Hetvoornaamste feest der inwoners van Pisa is de
Luminara,welkeom de 3Jaarop den llden
Junj,den herinneringsdag van den Heiligen

in demiddeneeuwen van krachtbj allehandeldrjvende volken. Niet minder dan 1Q0

s
chepen uitPisa namen deelaqn den egrsten
Kruistogt,en dekooplieden vanPlBaverwlerven

in deSyrischehandelshavensbelangrjkevoorregten, die hunnen handel n0g meer deden

bloejen.Door tle verovering der Balearische
eilanden in 1114werden zj heerschappjvoerders in het westen der Middellandsche Zee.
Demededinging van Genua leiddeechterreed:

in de lldeeeuw t0tvjandige botsingen,die
gedurig werden bjgelegd9maar 0:k telkens
wederuitbarstten en n?ghevigerwerdendnor
de aansluiting van Plsa aan de partj der
Ranie'
rij met algemeene verlichting - van- Ghibelljnen. Door den vrjheidszin en den

daar de naam - wordtgevierd.Het klimaat ondernemingsgeest derburgersklom echterde
is er zeer zacht, en goed drinkwater wordt m agt van Pisa zoozeer,dat deze stad in het

dnoreene waterleiding van den berg Raniéri midden der12deeeuw onderdeHoltoutaufen
derwurts gebragt.Plsa is de zetelvan een een schier onafhankeljken vrjstaat vormde.
prefect,van een aartsbisschop!van een paar Bj de consuls, welke in di
e dagen aan hgt
regtbanken enz.,en erwaren m 1871(metde hoofd der Republiek stonden,vnegde men ln
voorBteden) bjna 42000inwoner8,terwjlde 1190 een podesta en in 1254 capitani deB
gemeente er ruim 50000 telt.Handelen nj- volks.Hun jver voor de Hohenstaufen wiklde de bewoners van Pisa in gedurige Qorverheid zjn er sterk achteruitgegaan.Men ke
heeft er vooral katoen- en zjdefabrieken, logen met Florence, en deze werden met
pianofortefabrieken, spiritusstokerjen, glas- afwisselenden voorspoed gevoerd. Doch de
blazerjen, machinenfabrieken, wagenfabrie- ondergangvan hetgeslachtderSokenutanfen,
ken,jzergieterjen enz.Deweleerbloejende alsmedehetverlieszjnerbezittingenindeLehandelvan Pisa heeft zich meerendeels ver- vantverzwaktedemagtvan Pisain een tjd,
plaatst naar Livorno. De haven der stad en toen hetin de stichting van hetCampo Santo
de mond derArnozjn sterk verzandenthans dezegqrjjlvierdederkunst.W egensCorsica
slechtsgenaakbaar voorkleine vaartuigen.In en Sardlnle ontstond in 1282 een nieuwe oorde nab'
theid van Pisa eindeljk heeft men l0g tusschen Genua en Pisa,waarbj lMtstvele merkwaardige gebouwen.
genoemde in den Blag bj Molara zjnevloot
Pisa, in de dagen der Oudheid Pisae ge- verloor en een knak ontving, waarvan het
heeten,waB eenedertwaalfstedenvan Etrurië. gemeenebest nonit herstelde,terwjlhetverZj lag aan hetvereenigingspuntvandeAnser volgenB al zjneoverzeesche bezittingenver(Serchio)met de Arnus,welkethansafzon- lpor.Zjne overigevtianden,Lucca,Pistojaj
derljkharenwegvervolgen.Desageverwisselt Florence! Siénaj Prato, Volterra enz-,verhaar meermalen met eene evenzoo genoemde bonden zlch metGenua,en terwjlditlaatste
stad in Elis aan de Alpheus. ln 182 vöör Pisa ter zee aantastte,bestreden de overigen
Chr.werd zj eene Romeinsche kolonie,en het te land,en de stad werd enkelgereddoor
onder Awgttntus verkreeg zj den naam van de om standigheid,dat 00k aldu r in 1285 de
Colonia Julia Pisana en de regten van een partj der Guélfen aan hetroerkwam.Hun
municipium.Een uurgaanstennoorden vande opperhoofd was Ugolino &Pl Gkerardesca,die
stadbevonden zichdeAjuae Pisanae,warme echterin 1288 doorde Ghibelljnen werdten
minerale bronnen, en zg bezat in de Portus

va1 gebragt en met 2 zonen in den honger-
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toren omkwam. Na hem was Gwldo, graaf op,aanvaardde debeschermheerschappj van

van Aalf#àlfrp,een Ghibelljn,heerderstad. den Koning van Frankrjk en herkreeg,donr
In 1290- 1292 voerde Pisa een nieuwen, dezen geholpen,naeen bloedigen oorlogzjne

ramspoedigen oorlog met Lucca,Florence en zelf
standigheid en zjn gebied.Vruchteloqs
Genua en moeat in 1300 Corsica,eengedeelte werd voorts Pisa in 1499 door soldaten u1t
van Sardinië en zjn gebied op hetvasteland Florence belegerd,en metgoed gevolg bood
aanlaatstgenoemdestadafstaan endaarenboven de op nieuw versterkte stad weêrstandaande
160000 goudstukken betalen.In 1313 maakte veroveri
ngszuchtvan Lodemqk XJJ,koning

Ugoedoned6lla Fcpïoll zich meestervanhet vanFrankrjkenaantweenieuwebelegeringen
gezag in Pisa.Hj veroverdein 1314 Lucca, van de zjdo van Florence in 1504 en 1505.
en verbond het met Pisa t0t één Staat, en Eerst den 8sten Julj 1509 slaagden deFl:-

behaalde in 1315 aan den mond der Niévola rentjnen er in,haardoorhonrersnood nogeeneoverWinning 0jdebllrgersVanFlorence. maals t0t de overgave te dwmgen. Sedert
Niettemin werdhjln 1316uitPisaverbannen. dien tjd bleef Pisa vereenigd met Florence
Zjn opvolger was Gaddo G/zgrlrtfo deiGAe- en met hetuit deze Republiek voortgesproten
gr de.
scAï,onderwiensregéring Pisa enLucca hertogdom Toscane, waarmede het in 1860

weder gescheiden werden. Hj overleed in aan
Pljsa
etnde
konrinjgrejeknIt
aliëverviel.
Atheensch volksmenner,
1320.Naeenlangenenbloedigenstrj
ldmaakte
in 1322NerLzichmeestervandeheerschappj, afkomstig uit Acharnae,leefde in de 2dehelft
en in 1324 onderwierp zich destadaankeizer vanden Peloponnesischen O0r10g.Hjwaseen
LodewnkdeBeneg'.Dezeschonkdepsignoria'' lafaard, maar doorkneed in vermomming en
aan zjne gemalin en vertoefde een geheelen huichelarj.Metgrootenjveronderzochthjin
winter i
n Pisa.Sedert 1329 verkreey graaf 415 vöör Chr.dezaak der heiligschennis,aan
lonéfazio della Gk rr dezcl grooten lnvloed deHjrmesbeeldengepleegd;hjwildenameljk

op de Republiek1 handhaafde den vrede en
regeerde zaetwjsheiden zachtmoedigheid.Hj
overleed in 1341.In een strjdmetFlorence
om de opperheerschappj te Lucca behield
Pisa de overhand.Laterontstonden er 2 Par-

Alcib%ades doen vallen en den Sàatin ver-

warring brengen.In 411 nam hj deelaan de

zamenzwering der Oligarchen in het leger te
Samos,om de bestaande staatsregeling te vernietigen. Uit het hoofdkwartiernaar Athene

tjen, de Ghibelljnsche Bergelini (Eenvoudi- gezonden,bewerkte hj,hetuitzigtoyepend
gen)en Gtlelphische Raspanti(Roovers,aris- ophulpvandezjdevanPerzië datAknbfl#ed
tocratenengeldbezitters).De aanvoerdervan teruggeroepen werd,alsmedeeeneverandering

e
eerstggnoemdenwassedert1348AndreaGam- der grondwetin den geestder oligarchen:t'
weten de instelling van een Raad van W erà
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en na 1354 Franceseo Gambaeort%. Keizer honderd,waarin hj t0t de voorzitters beKarelIV deed hem in 1355,naar aanleiding hoorde. Toen deze eerlang ontbonden werd,
Van een volksopst
and tjdens zjn verbljfte nam hj dewjknaar Decelea bj deLacedePisa, op aansporing der Raspanti,zaet zjn moniërs,waarnazjnvermogen werdverbeur;
verklaard.- Pisandr heette 0ok eenzwager
geheele geslacht verbannen en benoezade den
Bisschop van Augsburg t0tvicaris.Demannen van A-qesilaus,kûning van Spart.Hj was
van Pisa eehterriepen nadenva1van Giovanni bevelhebber der vloot,streed in 394vöôrChr.
dellbAgnello)diezieht0tdogehadopgeworpen, b*
P*Cnidus tegen Conon,leed aldaar deneder-

in 1369 PLe
'tro Gambacort%
'na eene l4sarige laag en verloor daarbj het leven.
ballingschap terug en bekleedden hem metde

Pisang,zie Banaan.

oyperheerschappj.DeRepubliek begon nuop

Pisano.Onderdezennaam vermelden wj
nleuw te bloejen en wisto0k tegenoverden eenige Italiaansche kunstenaars te weten:
Nieeolô Tiq
:lz
lo,een beeldhouwer en bouwKeizerztjnezelfstandigheidtebewaren.X aeomo
H4wicao vermoordde intusschen in 1392 zjn meester, geboren te Pisa tusschen 1205 en
vrlend Piltro en maakte zich meestervanhet 1207en aldaar overleden in 1278.Zjn vader
bewind. Hj werd opgevolgd door zjn zoon Piétro was afkomstig uit Apulië, maar de
Giacomo, welke de rsignoria''met Pisa in kunst van Xïccpll heeftgeheelen aleen T0s1392 verkochtaan GLovanni Gc/dczzi Viseonti, caanseh karakter. Hj vervaardigde de marhertog van M ilaan.D eze schonk de stad aan

meren kansels in het baptisterium te Pisa en

zjn onwettigen zoon GabrLlle,die haar in in den d0m teSiéna,daarbj geholyen door
1405 afstond a>n de mannen van Florence, Arnol
fodaColleen zjnzoon œorann%.Voorts
de gezworen vjanden vanPisa.Deinwoners versierde hj het praalgrafvan den Heiligen
van Pisa kwamen toen in opstand en riepen
GiovannL Go-àlzw fi, een neef van Piltro,
terug, maar werden door de belegeraars uit
Florence door honger t0t de overgave gedwongen, waarna de helft der burgers de
stad verliet. - In 1400 werd te Pisa het
concilie gehouden,waarop, na afzetting der
tegenpausen Greyorius X11 en .
Benedietus
Xfff, Aleœander F t0t paus gekozen werd.
Toen in 1494 KarelV1II,koning van Frank-

Dominécm te Bologna metreliéfs en deedeene

marmeren fontein verrjzen te Perugia.O0k

de reliéfs in het voorportaal van den D0m
te Lucca worden aan hem toegeschreven.Van
de door hem ontworpene gebouwen is niet
veel meer te vinden,daarzj in lateren tj4
veranderd zjn.
œ ovanni Ti.
:llp, een goudsmid,bronsgie-

ter, beeldhouwer en architect. Hj was een
zoon van den voorgaande,werd geboren 0mrjk,een inval deed in ltalië,stond o0k Pisa streeks hetjaar 1240 en overleed na 13Q1.
onder Mmone OrlJl#itegen de Florentjnen W aarschjnljk is hj de hitvinder van het
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emxil en b%Be Kille'',hetwelk hj aan het
heeftMngebrut.Hj deed eennieuw tjdperk
Mnbrekenvoordegnudsmederj,enalsbronsgieter gaf hj bljken van kunstvMrdigheid

Paus,en leoe': van dezen schilderzjn te
Verona bewMrd gebleven. Grontereq rqem
echterheefthj behaalddxrhetvervurdigen
van keurige medailles met de beeldtenissen
van vorsteljkepersonen.HjoverleedtuBschen

werkte hj Mnvankeljk onderdeleiding van
zjnvader.T0tzjnesierljkstekunstgewrochten
behnoren hetgrafen het altu r van denHeiligenDonat- indehoofdkerkteArezzo(1290).
OmBtreekg hetJaar 1300 vervaardigdehj te
Pistola den kanselvanDant,Andrea,alsmede
het gebeeldhouwde wjwatersvatin de kerk
van San Giovanni.ln de Jaren 1302- 1311

öfuitgeorganiseerdestofen,zooals:Bljm,etter,
vezelstof, zu ddraden, epitheliumcellen van
hetsljmvlieB der qiswegen,fragmenten van

altM r van den Heiligen Donatu te Arezz:

4:0r het leveren der 5 klokken in den toren 1452 en 1455.
van San Piétrp te Perugia.Als beeldhouwer
Pisbezinksel of uninesediw nten beBtM n

zweren enz-,öfuitnletgeorganiseerdezelfBtandigheden, die opgelost in de urine aanwezig
waren ofzich daaruit door eene scheikundige

o
mzetting qevormd hebben,zooals piszuur,
piszuurnatrlum ,phosphorzuurcalcium enam-

qntgtond de thans uit elkaar genomen kansel mûnium ,magnesium ,zuringzuur calcium enz.
in den Dom te Pisa.Te Perugiavervaardigde Om de eersten te onderseheiden,bezigtmen
hj in 1290hetpraalgrafvanpausUrbanu IV, den micro8cpop en t0t herkenning van laatBten in 1306 het fraaje monument van paus gem elden een natuur- en scheikundig onderBenedietu X1.TeCortona bewerktehj het zoek,lmewel û0k hierbj demicroscoop ter
praalgraf der Heilige Maegaretka in de naar waarneming der kristalvormen te pas komt.
deze qenoemde kerk,en zjn laatst merk- Uit zlur reagérende urine ontstaat vaak na
waardlg monumentj het praalgraf van een inspanning des ligchaam: of na te sterke afSconqgn;in de kerk der Madonna dell'Arena koeling een steenrood uraatsediment (piszuur

te Padua,is van hetJaar 1321.Van zjne natrium)a1seen amorph poeder,hetwelk 0pBtandbeelden der Madonna is de ,Madonna lost, wanneer men de urine verwarmt. In
delFiore''indenD0m teFlorencedeschoonste. dergeljke omstandigheden,alsmedebj leukA1sarchitec'
t bouwde hj het Campo Sant: aem ie, ehloroBe,Jicht,maagnntsteking enz-,
te Pisa, alsmede de kerk van Santa Maria ontstaat veelaleen steenrood kristalljn bedella Spina.Voorts voorzag hj hetbaptiste- zinksel (piszuqr). Vindt men in zure urine
rium metgevelsin Bpitsboogstjlen ontwierp een witoflichtgeelamorph bezinkBel,datbj
de façade voor den D0m teSiéna.Eindeljk verwarming niet oplost,maarbj toevoeging
zegtmen,dathjdenD0m tePratoverbouwd vaneenigazjnzuurzonderopbruisenverdwjnt,
Eeeft.Schoon hjeenleerlingwasvanNiceol6, dan heeft men in den regel te doen met
volgde htl in de bouw-en beeldhouwkunde phosphorzuur calcium.In zure pis heeft men
eene nieuwe rigting, die weldra in geheel voorts kleine, glinaterende kristallen in den
Itlië bjvalvond.Zjne behandeling van het vorm van brieven-enveloppes,welkenietoplosm armer is bewonderenswaardig, - de uit- sen inazjnzuur;zjbestaanuitzuringzuurcaldrukking van het gelaatzjnerbeelden tref- cium.Zelden vindtmen regelmatigezeBzjdige
fend,en dedrapéring zeer rjk.
plaatles, bestaande uit een bewerktuigd ligAndrêa Tidcloj een zoon van UaolLno en chaam (cysti
ne).Isdaarentegen deurinealkaeen leerling van den voorgaande.Htlwerd lisch en bevathetsedimentprismatischekristalgeboren tePontaderaomBtreekshetJaar1273 len,dieinazjnzuuroplossenenbt
IverWarming
enoverleedongeveerinhetJaar1349.O0kdeze met natronloog ammoniak ontwikkelen,dan
w:sbeeldhouwer,bronsgieterenbouwmeester. heeftmen phosphorzllurammoniakmagnesium.
Nadat jjP
** werkzaam gewe@st WaS aan de Vintltmen daarin tevens zuringzuur caleium,
kerk van Santa M aria a Ponte te Pisa en dan zullen zjne enveloppe-vormige kristallen

M n den Dom te Carrara,bouwde bj in 1306 onopgelost achterbljven, wanneer er een
het kasteel Scarperia in hetMugello-dal,in droppel azjnzuur bjgevoegd wordt.B01v0r1332 de Bchilderachtige Porta San Frediann mige,pndoorzigtige massa'B,metëneBtekelB
en vervolgens verschillende torens van den
stadsmuur te Florence. ln 1342 vergrootte
en versterktehj erhetpaleis van W altr mJl
Brlenne, hertog van df#e92e. Zi
Jn voortrele-

bezet, of kliervormige conglomeraten van
kleine, knodsvormige ligchamen bestaan uit
piszuur ammonium , en amorphe magsa's uit
phosphorzuur calcium. W anneer eene zieltte
ljkstwerk isdefraaje bronzen deurvanhet zich door herstelde werking der huid, duB
baptisterium,welkehj methulp vanVeneti- door het uitbreken van zweet,t0tbeterschap
aansche goudsmeden en bronsgieters vervaar- wendt,wordtde urinehierdoorgeconcentreerd

digde.Te Venetiëleverde hj fguren voorde
façadevanSanMarco,en zjnelaatgtelevensJaren br+ hj 400rteOrviéto,wMrhj het
opzigtbad op hetmozaïekwerk van denDom.
Zjne kungtwerken onderBcheiden zich door
correctheid van teekening,eenvoudigheid en
bevalligheid.
VittoreTïdlso,00k Poanellogenoemd,een
schil4er en medailleur,geboren omstreeks het

en hetbezinkselgehalteaanmerkeljkvermeerderd. Daarom wordt zulke urine wel een:
crify,
dcA genoemd.
Vormen zich zulkesedimenten in denierqn,

de piswegen of de blaas,dan ontstaan er111
blaannteenen (calculiurinosi? urolithi)ofharde
steenachtige ligchamen, d1evergchillend zjn
van gedaante,grootte en kleur,alsmede van

scheikundig zamenstel. Zj beBtaan hoofdzaJaar1368 te San Vit: in hetlan;vanVerona. keljk uitverschillendebestanddeelenderurine,
Hj was zeer gezien aan het Hofvan den welkezichrondom eenekleinekernafBeheidenj
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zondatdesteenenlMgsgewjzein groottetoe- (lithotripsie).Men heefttqtnu t0eo chllnog
ne
men.Dekern i:nueenBeenklompjelljm , bqproefd om dncrinBpuitingvanKheikpdige
bloed ofetter,dan wedereen toevalllg ln de middelen den steen op te losRn ofklelner%
pigwegen voorhanden vreemd voorwerp, een

maken. Om de vorming van Bteenen te ver-

stuklemetM l,eenbeengplinterenz.Degrootte hoeden, worden alkaliache minemle wateren
dezerBteenen kan klimmen t0tdieeenervuigt. aanbevolen,terwjleen doelmatigdiëethierbj
De kleinste steenen, dcorgaans in grooten van grnot belug is.Erzjn oorden w%rde
getale voorhandenjdmgen dennaam vangries. steen dikwjls en andere vraar hj zelden
Op seheikuntligen grondslag kan men die voorkomt;t0t de eerBte behoort Egypte,0msteenen verdeelen in:steenen van piszuur en dat aldaar een ingewandgworm (Digtemum
piszure zoaten (urMtstet
men),diegewoonljk haematobium) leeft, die zjne ejeren in de
rond,hard,bruinenlaagsgewjsgevormdzjn, piswegen legt,en deze ejeren vormenAnde
steenen van piszuur ammonium ,die op de kenyn dersteenen.
v
oorgundengeljken,maarzeldenvoorkomen, Plsblaas (De)dientt0tvergaderplul der
steenen vanphoshoFurezouten(phosphaat- door de nieren afgescheidene urine, welke
steenen),- steenenvanphosphorzuurcalcium , laatate van tjd t0t tjd gelooB; werdtdoor
Bteenen van pigzuur(0fpiszurezouten)en zamentrekking van het apiervliea der blu ..
phosphorzure zouten,- steenen van zuring- Deze ligt in het voorate gedeelte van het
zuur calcium (oxalaatateenen),die zeerhard bekken achter de sehaambeentakken en de
en zFu r en aan de oppervlakte wrattig of schaambeengeleding.Men onderscheidthetb:stekelig zjn,- en steenen van cystine of venste,breede,naarden buikwandgerigtegexanthine,die zelden voorkomen,klein,rond, deel
te(den blaaBgrond),hetmiddenstegedeell
licbtbruin en brandbaar zjn.Zulke steenen (hetligchaam)enbetonderBte,oqene,naaywere
geven aanleiding t0t zware ziekten; inzon- gedeelte (den hals), hetwelk ln de plebui:
derheid veronrzaken zj in het nierbekken overgaat.Hetonderste gedeeltevan den aghnierontateking en in den pisleider nierkoliek tersten bluswand is doorbpord van de belde
pisleiders, dunne buizenj die de urine van
(zie Nicen).
De steenen in de blaag zjn meestalrond, de nieren naar de blaas brengen.DepisblM B
somtjds schjfvormig van gedaante. Zjn er bestaat uit 3 vliezen, de buitenste ofgpieronderscheidene bjeen, dan verdwjnen door laag,de sljmvlieglaag en de epitheliuml- .
onderlinge wrjvingdescherpe kanten.Vormt Daarenboven wordt het achtergte, derde en
een vreemd ligchaam de kern, dan behoudt bovenste deel der pisblaas bekleed met het
ui
kvl
id
ee
Bn
.Va
n:de Bngegteldheden derpipblde steen geruimen tjd degedaantedaarvan, b
ve
rme
l
wj
doch groote gteenen ontvangen den vorm der
Blaas-ontnteking (cystltls),in
blMs. Somtjds zjn zj zeer hard en vast, een ligten graad o0k welkoude op de blu s
znoals de steenen van zuringzuur calcium , geheeten.Zj kan ontstM n door eene zich
gomtjds 00k zacht en broo:, zooals vele derwaartsuitstrekkendehevige ontsteking 4er
phosphutgteenen.Nu eens zjn zj l0sin de pigbuia,alsmede doorden prikkelvanvreem4e
blaasgelegcn,dan wederhebben zj zichaan stoFen op het gljmvlies derm- ,bjv.bj
den wand der blaas vastgehechtofontstaan het gebrui
k van Jong bier en van Bnmmiye
in uitstulpingen der blaas.In den regelis er geneesmiddelen, voorts dopr de M nwezighel;
slechts één steen, en naar gelang van den van pissteenen ofdoorhetmenigvuldiggebruik
qmvang van dezenwordtdeblaasminofmeer van den katheter.W elligt komen met dezen
ln hare werkzaamheid belemmerd. HetBljm- laagbew erktuigde VoorWerpen ill de blnM ,
vl
ies der blaas wordterdoorqeprikkeld en die er in de urine eene alkaligche gisting
ontstoken,en zulk eeneontsteklng isoorzu k veroorzaken. Zulke uri
ne rerkt als een

van hetloozen van troebele,sljm-9etter-en sterke yrikkel op het gljmvlles en vereorbloedbevattende urine, de ontsteking strekt zaakt hler onateking. Het sljmvlieg wardt
zich op den duuruitt0tdenpisleider,hetnier- vervuld metbloed,en er heefteenem nmerkebekken en de nieren zelven,zoodat de dood ljke afscheiding van sljm plaatg,Ja, gomdoorgaan:onvermjdeljk is,wanneerdeateen tjds ontgtaan erbloeduitsterting en çttervornietverwjderd wordt.De ljderwordtgefol- miny Meteeneontgteking derblaaBisgteedB
terd doorgestadigepjn,diebjbewegingdes hevlge pjn verbonden;er bestMtdrang t0t
ligchaams toeneemt. De urineloozing onder- gedurige urineloozing,endezei:zeerpjnljk.
vindt daarbj doorgun8 eenenoodlottige be- W ordt 00k hetspiervliesdoor ontg%king > nlemmering,daarvrjesteenenzichgewoonljk getast, dan is verlamming 4er blu : durvan
voor den mond der pisbuis plaatsen. Men het qevol
g.Eene acute blaasontsteking kan
cnderzoekt de pisblu s,om zich van de aan- spoedlg en volkomen genezen, m%r ene

wg
ziglleid van een steentevergewissen,door chronischei:levensgevMrljk,- althan:z@a
mlddel van eene stalen sonde ter dikte van hareQorzaak nietwordtweggenomen.- Vo0r1
3 Ned.streep,aan wierboveneindeeen korten vermelden wj de blnxqkramp,die zich met
snavelondereen stompen,Wna regten hoek verschillende verschjngelen vertnontnPrgeigaangebragt.Zulk eenesondegeefteenhelder lang de sluitspier of de pergspier4er plebla%
geluid,wanneerzjmeteensteeninaanraking door kramp isaangedaan.In ditlu tste geval
komt. Het verwjderen van den steen kan gevoeltdeljdereen qestadigen drangnp het
daarna gegchieden door het openen der blaas water,zoodathj moelteheefthetteheuden,
(steenenjjen,lithotomie)ofdoqrmechanische terwjl hj* het v%k eleehts droppelsgeqjg
verbrjzellng van den ateen bmnen deb18N loozen kan.Ljdt dvrentwen Ge Blmtplqr
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Mn krampen,z00kan hj Blechtsmetmoeite
de urine lonzen of00k welin hetgeheelniet
(ischuriaBpastica).Zjn gennemdedeelenbeide
M n kmmpen onderhevig, dan ontstaat een
zeer pjnljke toestand,waarin deljdereen
hevigen drang gevoelt t0t urineloozing en
tevensmetgeenemogeljkheid aan diendrang
kan voldoen.Doorgaanszjn deaanvallen van
blaaskramp van korten duur.Alsgeneesmiddelen wnrden warme baden, lavementen en
het gebruik van opiumpraeparaten aanbevo-

len.- W jdersgewagen wj vanvergweringen

>> de àIx :, vooral van blaaskanker, die
mu ndenkandurenzonderuitzigtopherstel,-

en eindeljk van onwlllek- ige lrleloozl.
g

(incontinentiaurinae),hetgevolq vaneenebe-

leediging nf van eene verlammlng der blaas.

De eersteheeftweleensplaatsbjeenemoejeljke verlosBing,en de tweede zondra deverlamming der blaas zich uitstrekt t0t hare
BluitBpier. Heeft deze alhare veerkrachtverlorwj
ens
, dan e
ge
vn
loeitdeurine gestadig droppels-

weg

hetnoorden van ditgewestliggengrootezoute
meren. De Pisidiërs behoorden noch t0t den

Semietiichen,noch t0t den Arischen atam ,
maar vormden een dapperen vrtjheidlieven;
bergvolk.Thanszjnindezebergachtigelandstreek, deel uitmakend van de liwa's Takké
en Hamid in hetejaleetKonia,deroofzuchtige Karamanen gevestigd.
Pisistratus,eigenljkPelshtratos,eenvermaardbeheerscher(tyran)vanAthene,geboren
omstreekshetjaar600vöörChr.en despruit
van den aanzienljken Atheenschen Btam der
Pldlaiden,waseenzoonyanM p dcrofedeneen
bloedverwant van Dol+ . Zjne sluwe eerzuchtRoorde hem aan:delagerevolksklasse
verbeterlng van haren ongelukkigen toestand
voorteBplegelen,zoodathjeerlang teAthene
a1seeninvloedrjk volkBmennerk0n optreden.
Nadat N*
P* ondervoorwendsel,dat de Aristocraten hem vervolgden,in spjtvandentegenBtand van Solon, verlof had verkregen,om
zich meteeneljfwachtvan 50 knodsdragers

deljderheeftreenerleigevoel ttee omringen en dat aantalnaar welgevallen
vermeerderen, maakte hj zieh meester

van aandrang (enuresis passlva). Het kan
echter 00k zjn,datdeblaasn0geenezekere
hoeveelheid urine bewaren kan,maardatdan
o:k de uxine tegen den wil van den ljder
wordt geloosd (enuresis activa).Deze ongesteldheid ismoejeljk tegenezen.- omtrent
den jfe-e madplege men Pisbezinkselen.

van de Acröpolisen wierp zich op t0tgezaghebber in Athene.De Alemaeoniden verlieten
de stad en SovnWkeerde t0t hrt ambtel
oos
nstratnz kort
leven terug(560). el werd Pi.
daarna door de aanhangers van Lyenr-qnn en
M lyacles uit Athene verdreven, maar reeds
Plsebouw ofstampbouw noemtmeneene is 554 door laatstgenoemden teruggeroepen

onder voûrwM rde,dat hj metzjne dochter
in het huweljk z0u treden. Ten gevolge
van oneenigheid met zjn schoonvader vertrok hj in 552 wederom in ballingschap
geeft men den naam van qisébouw 00k we1 naar Eretria,maarkwam elfJaarlaterdoor
aan leemen wanden,die nlettussehen plan- de Qverwinning bj Pallene met geweld
ken ineengestampt,maar op een qemetseld w eder in het bezit van het bew ind te
sportvan bouw,waarbj vetteaardetusBchen
planken t0t muren ineengestamptwordt.Men
vindt dien vooralin hetzuiden van Frankrjk,
bepuldeljk in de Dauphiné.In Duitschland

fondament uit een mengsel van klelmetge- Athene, geholpen door de Thebanen, door
hakt stroo ppgetrokken wordt.In plaats van de Axgiven en door Mldamis van Naxos.
klei of leem bezigtmen 00k welkalkzand, Phlstratns regeerde na dlen tjd metzachtmoedigheid en regtvaardigheid.Hj bemoeide
wMga
P n men :teenen vormt.
lsek , een hoofddistrict in Bohemen, op zich slechts met de leiding derstM tsaangeden regter oever der W ottawa en aan den legenheden en metde benoeming der hoogste
spoorweg! heeft een ouderwetsch voprkomen ambtenaren, terwjl hj voor 'toverige de
en telt rmm 9000.inwoners.Men heeftereen wetten van Solon eerbiedigde.O0k begunstigde
paar regtbanken, een gymnasium , eene re- hj den landbouw ,alsmede kunsten wetenaalschool,eenelandbouwschool,eenebewaar- schap# stichtte het Olympiéum ,hetLycéum
school, verschillende instellingen van welda- enz.,bragteene aanzienljkeboekenverzame-

digheid en veelnjverheid.Vooralwegenshet ling bjeen en zorgdevoorhetbewurdbljven
bezit van uitgestrekte bosschen behoortdeze derzangen van Homerus.Hj overleedin 527,
gemeente t0t de meeBt bemiddelde van oos- de heerschapyj nal
atend aan zjne zonen
tenrjk:
Rqppiasen XlwzecAld,gewoonljk de TiyidPisldië,een landBchap in het zuiden van tratéden geheeten.
Klein-Azië, was onder de heerschappj der
Piso is de naam van eene familie uit het
Perzen met het ooBteljk aangrenzend Lycao- Romei
nsch-plebelisch geslachtder Cal
pvniërn
niëtntéénelandvoogdj,latermetPamphylië met de bjnamen caesoninus ofFrwgi. De
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vöör
vereenigd en vormdeeerstonder Constantl
jn
d6 Gropfe eene zelfstandige provinde.Zj Chr.
)gafzjnedochter Calsrniaten huweljk

Fe
nsde in hetoosten aan Isaurië en Cilicië, aan J%l*s Cedlr en verkreeg doorbemiddeln hetzuiden aan Pamphylië,in het westen

ling van dezen het consulaat (58).Daarhj
u n Lycië,Carië en Phrygië,terwjlmen de Clodigts in zjn verzet tegen Qlcero ter zjde
grenzen inhetnoordenmnejeljkkanbepalen, stond,werdhj doordezenheftigaangevallen
daarhet noordeljk gedeelte 00k weleenstot ter zake van zjn slecht bestuur in de proPhrygië gerekend werd. Van een hoofdtak vincie M acedonië. In het Jaar 50 WaB hi
J*
van den Taurus aldaar Btroom en de rivieren censor en in 49 deed hj vruchteloozepoginCatarrhades, Cestrus, Eurymedon en Melas gen, om de ariBtocratische partj tot eene
donr Pisidië en Pamphylië n>r zeej en in minneljkeschikking metCaesarte bewegen.
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00k k0n hj na den d00d van Caesar d!n
vrede niet handhaven.- Zjn zoon M cwd
Cal
purnL%sTïdo CaesonLnus,consulinhetlaar
15 v/ör Chr.en een gunsteling van Aw-qu tnn
en Tiberinn,overleed in 8ojarigen ouderdom

in 32 na Chr.en isvermoedeljk deqeneyaan
wien Horatins zjn brief overd'
edlchtkunst
opgedragen heeft.- LW u8 W l
zrlïl,
vPho
Frx./ gafalsvolkst
ribuun in 149 vöörChr.
deeerstewettegen afyersingen (lex Calpurnia
repetundarum),streed in 133 tegep de8laven
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der nieren vermeerdert het pisstefgehalte in
schier alle vloeigtofen des ligchaams:in het
speekselj de galt het maagsap, de melk,

den etter enz.Zj is isomeer met cyanzuur

ammonium en ontstaat, wanneer men cyanzuur kalium met zwavelzuur ammonium in
eene oplossing in water vermengt,door uitdamping droogt en de rest met warmen

wjngeest uittrekt.Hierbj lostpisstofop en
zwavelzuurkalium bljftachter,- heteerste

voorbeeld van hetvormen van eeneorganische
op Sicilië en schreef eene geschzedenis van verbinding uit enkelvoudige stoFen.Om pisRome, wM rvan n0g fragmenten voorhanden stofuit urine te verkrjgen,verdampt men
zjn. - T0t dien tak der familie behoorde deze t0t de dikte van stroop, doet du ruit
00k TAA V G ly-sïv:PisoFrxo/ LoLnianws, doorbjvoeging van zuivergeconcentreerdsaldien Gala t0topvolger benoemde,doch die peterzuur of zuringzuur Balpeterzure of zuerslaan,pntleedt deze door
tegeljk met dezen door Otho (69 na Chr.) ringzurepisstof nevermoord werd.- C%)''us Cglwxriv:Pésowas ze te laten trekken metkoolzuur caldum of
in 67 vöôr Chr.consulen hethoofd der Aris- baryt1 vzaarna zaen uit de gedroogde zaassa

tocratische partj.- Cnaeun CJI
w=p1.
:Piso de pisstof met wjngeestuittrekt.DMrenbo-

nam in 67 vöörPhr.deelaan deeerstezamen- ven ontstaat pisstofdoor de werking van alzwering van CatLlLnaensneuveldehetvolgende kaliën op kreatine,van zuren of alkaliën op
Jalr a1s quaestor in Spanle.- Een andere allantoïne, 7an oxydérende zelf8tandigheden
Puo van denzelfden naam ala de voorgaande op yi
szul
lr en Van overmangaanztmr kalium
wasin hetJaar7vöörChr.consulmetTiberin.
n op elwitachtigeligchamen.Piastofkristalliseert
en werd in 18 na Chr.met hetbestuur in in lange, kleurlooze zuilen, is zonder geur,
Syrië belast. Men zeide,dathj GermdnL-n smaakt verkoelend,zooals sal
peter,lost4ete Antiochia door vergifhad gedopd,en toen makkeljk 0q in wat
eren in wjngeest,nlet

hj ng zjn terugkeer deswege werd aangeklMgd,bragthj zich zelvenom hetleven.Cajun Oll
wxrxildPisowasin 65naChr.het
hoofd eenerzamenzweringtegenNeroenzocht,
bj de ontdekking van zjn toeleg,desgeljks
uitkomst in zelfmoord.
Pissebedden (Crustacea isopoda) is de

in aetherenlsgeheelonzjdig,mMrverbindt
zieh met zuurstofzuren t0t znutvormige ligchamen,van welke inzonderheid de salpeter-

zure en zuringzure pisstofmerkwaardig zjn.
Pisstof is niet vlugtig;zj smelt bj 1200C.
en ontbindtzich bjeeneietshnogerewarmte.

Pistacia L.is de naam van een plantennaam vaneenefamilieuitdekaauwendeschaal- geslacht uit de familie der Therebinthineën.
dieren.Hun k0p isminofmeerduideljk van Het omvat ongedpornde heestera nf boomen
he
tligchaam gescheiden.Ditlajtsteislangwer- tgevinde,kruid-oflederachtigg bladeren,
pig eirondenplat,- hunnesprleten bestaan uit me
okselstandige bloemtrossen metklelnebloemen
2pMrdrudvormiggelededeelen.Zjzjnvoor- en eene drooge steenvrucht. a?.I:lfïd-: L.
zien van 7 paar romppootan,maar verstoken (demastikboom)berei
kteenehoogtevan 41/,
van 8charen.In zee leven de soorten Idoteaen Ned. elj heeft lederachtige, overbljvende,
Iàgka,en in stilstaande w ateren om tmoet men afgestompt-gevipdebladeren,eenegevleugelde
den zoetwaterpLssebed (AsellusvulgarisL.)met bladspilen klelne,roodachtige bloemen.Deze
eene groenachtig bruine kleur. Iloch Dieer pl
antgroeitaan denoordeljkekustenderMidalgemeen bekend ig de kelderpLssebed (Oniscu: del
landscheZee,en eene0? Chio:gekweekte
asellus L.
),o0k we1 varkent
verscheidenheid levertmastlk ;hethoutwordt
l
t
g
e
h
e
e
t
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n
,
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n
vochtige muren te vinden.blt schaaldiertle gebezigd t0t ingelegd werk, en uit de blawordt bjna 11/:Ned.duim lang;hetisvan deren bereidt men in Alglerg eene leoigtof.

boven donker grjs met2 rjen gelevlekken P. F'
leellfAv,
qL.groeit desgeljks Mn de
en van onder vuil grjs.Behalve deze soort Middellandsche Zee en is een bonm van mid-

vindt men in Europa n0g andere,voorname- delmatige grootte m et afvallende,oneven ge1jk
Pllseshtoof
ore(
ncd
et0thetgeslachtPorcellio. vinde bladeren en kleine donkerroode vrucharbamide,CH4N O),hetbelang- tenh uit insnjdingen in den bast verkrjgt

rjkst bestanddeelvan de urine derzoogdie- menterpentjn.Aan deuiteinden zjnertakken
ren,het laatstgevormde ontledingsproductder ontstaan dikwjls doorden steek eenerbladgtikstofhoudende bestanddeelen desligchaams,
wordt niet in de nieren gevormd,maar hier
uit het bloed afgescheiden. Men vindt haar
alzoo o0k in hetbloed en hetchyl,en tevens
in het zweet. Jn de spieren der meeste ge-

l
uis gal-appels, die 600/0 looizuur en 15%
galluszuur bevatten. P. 1w J Z. ofde echte
piatade wordt 6- 9 Ned.elh00g.Dyze bnom
behoort te huis in Perzië en Syrië, maar
wordt thans aangekweekt in alle gewegten

wervelde dieren sclljnt de pisstofgeheelen langs deMidddlandBcheZee.Hj heeftlange,
alte ontbreken; du rentegen vindt men haar
in al de ligcbaamsdeelen der kraakbeenige
viBBchen,in hetalkalisch vocht,datgetergde
paëden uitde huidklieren afscheiden,eninde

uitgespreide takken, oneven gevinde, afvallende bladeren met 3 t0t 5 eivormige,stekelpuntige, aan ëe basis smaller uitlecpende9

ovaleofrondeblaadlesenvruchten,tergrootte
urine v!n de vogels en van sommige krui- van zïlgNed.juim met4ungroenenrqed
pende dleren.Bj belemmering van defunctie vleesch.DehierlnM nwezigekernen(piBàdën)
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zjn lo: grxtalBhazelnoln,en hebbeneene in 1286 aangevangen en in 1407 veltneid
< vute,h:ukg
'egchul,dieœnlangwerpig, zilveren altaar zletvele relipfg en etan4beeleenigzin: driehnekig, O nr eene bruinroo4e den en eene Qude e epkapél. Bj hetzelfde
plein verheft zich
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tak van Pistacia
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plein en een andehoofdkerk,u n
San Jacepegewjd,in de lodeen 134*eeuw tieken regterljken zetel van steen, - het
in Romanschen gtjl opgetrokken,van bin- Palazzo de1 Copmune, in 1295- 1353 in
nen uit 3 schepen besfM nde; zj bevjt de Italiaansch-Gothijehen Btjlopgetrokken, prMlgraven van den dichter Jno da Tldfo.
/l het groote hospltaal (ospedale de1 Ceppo,
(doorAn* e Tï#>>o)en van eardinaalFefe- i
n1:72gegtieht)metren zuilengqng eneene
ei,Bchilderjen van * ,= 41Vredi,een p- htlge fnes metrehûfa v&n Gm anni&11/
t- r

v
ankayGinulFete
.
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l'obbia - hetBisschoppeljk paleis,- het wanneer men 4en bodem der 44eherBenhelte
paleis Panciatichi(van 1313),- hetpalei: treft meteene nuld.In 4e ljken Gergenen,
Cancelierienz.- PiBtola i:dezetelvaneen welke Mn suikerpisvlnedeverledenzjn9vindt
onderprefed , V&n een bigschop en Van een men echter zelden anatemische beleedigingen
paar regtbanken; - men heefter een semi- der hersenen.Deljder:zjn gewoenljk zeer
narium , eene heelkundige sehool, een 1y- vermagerd;hunne huid iB drong en dikwjls
céum meteene boekerj van 15000 deelen, met zweren bedekt; hunne longen bevinden
een gymnasium , eene académie van weten- zich in een kaasaehtigen of in een tubercuschappen,eene tweede boekerj van 13000 leuzen toestand;de maag en de nierenhebben
deelen,en onderscheidene inrigtingenvanwel- zich uitgezet,maar zjn voor'teverigeniet

dadigheid.Denjverheidiservanveelbelang; veranderd,en deoverigebelangjkeerganen
men vervurdigt er voorwerpen van jzeren evenmin. Het voornumsteversehjnBeldezer
staal, geweren en pistolen?naalden,orgels, ongesteldheidishetloozenvan eenezœrgnete
papier,glasenz.HetaantallnwonersbedrM gt hoeveelheid zoetsmakende urine metœn % n-

er omstreeks 13000 (1871).Bj Pistola hceft merkeljk soorteljk gewigt.Die hceveelhei;
men de druk bezochte baden van Monteeatini, bedraagt in een etmu l weleens 5 tot 10
eninharenomtrek vindtmen koperenfraaje Ned.pond,alzoo 4- totQ-maalzooveelalB
bergkristallenNdie geslepen worden en onder i
n gezondgn toeatand.Het soorteljk gewigt
den naam van diamanten van Pistola in den derurine1Bvan hetsuikergehalteafhankeljk
handel komen.- In de dagen der Oudheid
droeg deze stad den naam van Pistoria,en
is vooral bekend geworden door de nederlaag

en klimtin ligte gevallen t0t1,0Q0 nt
'1j03,in zware gevallen t0t1,050 en n0ghnoger.De

hoeveelheid pisstof,door den ljder ontlast,
van Catilinaenzjnemedestanders.Desiderius, bedraagtin eenetmaal32- 55Ned.wigtles,koning der Longobarden omgafhaar met een bq de
n gezondenmenschgemiddeld 30Ned.
muur.ln 1306 werd zj door Florence en wlgtjes.De aanwezigheid van suiker in de
Lucca veroverd.W e1herkreeg zj laterhare urine bljkt dnor de Buikerprpef.Gewepnljk
zelfstandigheid,maarzjhadvanburgertwisten bezigt men die van Tr- mr.Men vermengt
veel te ljden.Latervervielzjaan Toscane nameljk eenehoeveelheid urinejwMruitmen
enPelndeljkdaarmedeaanhetkoningrjkItalië. heteiwitverwjderd heeft,meteeneMnmerlstool(pistola)wasdenaam van een in keljke hoeveelheid bjtende kali-ofnatronde 16de eeuw in Spanle geslagen muntstuk, l00g, voegt er voorts zoplang eene zwakke
dateersteeneonregelmatige,latereene ronde opl
ossing vankopervitrioqlbj,totdatde%ngedaante had. De waarde van dit stuk was vankeljk ontstu nde neeralag weder oplost,
geljk aan die van den dubbelen eseudo de fltreertheten verwarmthetflt- t,hetwelk,

or0 (gouden schild),weahalve het 00k wel
doblon of dubloen genaamd werd. Naar dit
stuk werd in Frankrjk in 1640 delouisd'or
vervaardigd,enaandegeljke goudenmunten
in Portugal,Italië,Zwltserland,Denemarken
enz.gafmen desgeljksdennaam van pistool.
Tegenwoordig geeft men dien in Duit8chland
aan stukken van 5 Pruiesische thaler of15

Rjkqmark. - Zie voorts onder V'
anrwapens.
Plsvloed (diabetes)isde naam van eene
hoogst merkwaardige ziekte van het geheele

z00 er suiker in Mnweziq is,eenebluuwe

kleur aanneemt.Indien zlch voortg bj het

verwarmen vöör het bereiken van het kook-

puntrood koperoxydule afscheidt,dan bljkt
daaruit,dat men nlet te vergeefs n% r suiker

heeftgezocht.T0tbepaling van hetprpcentsgewjssuikergehalte en vandedeeljk:afgescheidene hoeveelheid suiker dient de titreervloeistofvan Fekléng (eene kopervitriooloploBsing van bekende sterkte) of de polanpt
- ietoestel van 8oldl-Felfzb. Bj een gerlngen

gestel, waarbj eene sterk vermeerderdepis- graad der ziekte bevat de urine BlechtB 1 tot

afscheiding en eene eigenaardige verandering Qo/
osuiker,bj ergeren grnxd 6-10*/0ofnog
in het Bcheikundig zamenstel der urine tot meer.De hoeveelheid suiker,dieineenetmaal
de voornaamste verschjnselen behooren.Men afgescheiden wordt, bedraagtweleens 5 Ned.
heef
wé
ltinverschillende soorten van pisvloed en onsen meer.Ditbedru isgedurendedeziekte
de eersteplaats den .
w ikcp'
%svloed(dia- in hooge mate afhankeljk van de voedinggbetes mellitus),voortkomende uit eene groote middelen.VoortB gevoelen deljder:een gehoeveelheid suiker in het bloed, zoodat deze st
adiqen dnrst;zj drinken veel,omd&tdoor

daaruitt0teen aanmerkeljk bedragindeurine
wordt afgeseheiden. Deze ziekte komt veel
vaker voor bj mannen dan bj vrouwen,en
dan gewoonljk bj personenvan 30-t0t40Jarigen leeftjd.Hare oorzaak ligtn0gin het

de nleren veelvpehtuithetliqchaam wordt

en van ooft,alsmede overdrevene inspanning
4es geestes,drukkende gemoedgaandoeningen
en hevige bedwelming. De Fransche physioloog Cla%de 2elx# heeft ontdekt,dat men

vorming gebruikt wordt.O0k de stikstofhnudende beBtanddeelen 4es ligchum: hebben

afgescheiden.V%k drinken zj m een etmul
10, 15 en meer Ned. pond water.De dorat
is eenige nren na den mMltjd hetheviggtj
terwjlde huiduitwaBeming sehier geheelen
duister;t0tdegelegenheidsoorzaken behooren d
aa
lnvi
es
rdwj
00knd
ti
.tKo
sui
mt
kerheo
rude
zwe
nde
.tInte v:orgchjn,
het vatten van koude door nattigheid,sterke
weerwilvan
schnkken, die het ligchaam hevig schudden grootehoeveelheden voedselwordenGeljderg
ofhetroggemerg en dehersenen treFen,het allengsmagerder,omdat hetvoedselin plu ts
overmatig gebrnlkvansuiker,vanJongenwjn van t0t onderhoud des ligchumB tQt Buikerdurbj te ljden, zooal: bljktuit het aanzienljk pisstofgehalte.DMrenbyven ont#oo:
die ziekte bk het kenjn veroorzaken kan, verderfin de ànden en zeer1ll '
onlteking

ç44
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in veachillende weefsels en prganen.Delens enz.,voortsin deJichtknpbbelsjinhetbloed,
inhet00gwordttroebel,en erontstu tgru uwe in de milt,de longen,de lever enz.Om het

siMr.Eindeljk ontwikkeltzich bjveleljders teverkrjgen behandeltmen guano tweemaal
M n suikerpievioed eene longtering, die met met warm verdund zoutzuur; om ammoniak,
verwoesting der longen eindigt. Hetverloop phosphorzure,koolzure en zuringzure zouten

van den suikerpisvloedBtrektzichgewoonljk te verwjderen, wascht men de restuit,beuitoverJaren,enslechtszelden eindigtdeze handelt deze met verdunde kokende natron-

ziekte na eenige weken metden dood.Intusschen is in den regel haar einde de dood
onder gterke vermu ering envervalvankrachten. Eene volkomene en duurzame genezing
behoort t0t de zeldzaamheden. Omtrent den
aard dezer ziekte verkeert men n0g in het

onzekere.Men weetslechts,datzj eenesto.
ring is van dep normalen gang der stofwisselingjwaarbj suikerin hetbloedwordtopgehoopt. A1s geneesmiddelen kan men aanbeve1en: hetnuttigen van dierljk voedselen het
vermjden van allezetmeel-ensuikerhoudende
spjzen,- hetgebruiken van koolzure alkalldn, welke eene verminderde suikerafscheiding bewerken, - en eenebadkuurte Karlsbad of Vichy.
Eene andere soortvan pisvloed is de sma-

l
org,wurin hetpiszuuroplost,en slaatdit
neer met zoutzuur. Eene andere methode is
deze: men verwarmt Engelseh zwavelzuur

in een porseleinen acbaalt
lein een waterbad,
voegt er allengs een dergeljk gewigt van
guano bj#totdaterzich geenezoutzuredampen meer ontwikkelen,verdunt het dan met

e
ene 12- t0t l4-voudige hoeveelhlid water,
1Mt het bezinken,waseht hetbezlnkselgoe;
uit,kookthet in kleine gedeelten in verdund
natronloog en Blaathetpiszuurneêrmetzoutzuur.Piszuur vormteen kleur-,reuk ensma-

kelooskristalljn poeder,lostmoejeljk opin

water,ter naauwernood in alkoholen aetherj

gemakkeljk in gecontreerd zwavelzuur,00k

ln phosphor-, melk- en azjnzure alkaliën,
reageert zuur en levertpnderden invloedvan

kdlopze pLsnloed (diabetes insipidus). Deze scheikundige agentia verschillendeomzettingsbestut desgeljksin eene overvloedigeurine- producten.Hetpiszuur vormtin hetalgemeen
loozing en in hevigen dorst, m= r de urine
bevat geen suiker en 00k geene vreemde bestanddeelen. O0k van deze ziekte is de aard
nog niet naar eisch toegelicht,maar men is

niet zeer oplosbare zouten.Zuur piszuur ammonium kristalliseert in naalden, is het

hoofdbestanddeelin de uitwepselen van slangen, en bevindt zich 00k m het sediment

algemeen van oordeel,datzj voortvloeituit van koortsljders.Hetkalkzoutisamorph en
eene gebrekkige innervatie van de bloedvaten men heeft het in pissteenen en piBbezinksels.

der nieren. Onder de gelegenheidsoorzaken Ophooping van piszuur in de urine is een
vermeldt men:gemoedm ndoeningen,hetvat- bewjsvoorde Btori
ns dernormalestofwisse-

ten van koude,kouddrinken bj eenbezweet ling.Men gebruikt elndeljk het piszuurt0t
ligchu m ,overmatige inspanning der spieren, bereiding van murexide, welke echter door

misbruik van sterken drank enz., - hetis de anilineverwen op den achtergrond is geevenwel niet zeker of de ziekte daarvan af- sehoven.

hangt.Ook vindtmen dMrbj geene ontleed-

Pitaval (François Gayotde),een uilte-

kundigevemndering in het ligchaam ,behalve kend Fransch regtsgeleerde,geboren teLyon
eene uitzetting der nieren. De geloosde boe- in 1673,bepaaldezlcheerstbjt
lekrjgsdienst,
veelheid urine isongeveereven groota1sbj studeerde daarna in de regten, werd in 1713

den suikerpisvloed.Zj is qewoonljk bleek advoeu t en overleed in 1743.Hj heeftzich
van kleur en heeft een gerlng soorteljk ge- vooralbekendqemuktdooreeneverzameling
wigt(1,005).Voortsishetpisstofgehaltewegens de groote boeveelheid water zeer klein.
De ljdersscheiden doordehuidendelongen
slechtsweinigvochtigheidaf,terwjlzjdageljksverbazendehoeveelheden waterdrinken.
O0k is hun eetlust aanmerkeljk vermeer-

van m erkw aardlge voorvallen uithetstrafregt,
onder den titel: pcauses célèbres etintéres-

santes (1734,20 dln),voortgezet door IQX.

(1768- 1770,4 dln)'.Eene derqeljkeverza-

meling uit den nieuweren tjd ls onder den
titelvan pDerneuePitaval(Qdedruk.1857derd. Velen van hen gevoelen zich in het 1872, 36 dln) bjeengebragt door HitzQ en
algemeen vrj wélen behouden geruimen tjd Höring ep vervolgd doprA.Follrf.
hunne krachten, - anderen echter worden
Pitealrn , het zuidoosteljkste der Paoegeteisterd dooreenegebrekkige spjsvertering, motoe-eilanden in het zuiden van Polynesië,

ma
epjn!braking,onregelmatigen stoelgang. is bergachtig en door koraalrifen omgeven.
vermagenng en een gevoel van zwakheld. Het werd in 1790 bevolkt door eenige EnDoorguns duurtdezeonge8teldheidvelelaren gelsche matrozen en 12 vrouwen uit Tahiti.
zonderlevensgevaarljk te wezen.Slechtsbj- Deze kolonie bloeide onder het bestuurvan
komende omstandigheden veroorzaken den
dood,doch onk eene volkomene genezing van
deze ziekte behoort t0t de zeldzaamheden.
Onder de geneesmiddelen bekleeden opium en

Alexandr &-if: en werd in 1808 ontdekt
door den Amerikaanschenseheepsgezagvoerder
Folger. Nadere berigten omtrent deze volkplanting w erden geleverd in 1815 door de
Engelsche kapiteins 8tain6.
% en Pip, ,en in

valeliun den eersten rang.
Plszuur (CsH4N4O!) bevindtzich vrj of 1825doorBeeclty,dieerin 1825 eenebgvolmet bases verbonden m de urine van m enschen, vleeschetende zoogdieren, zuigende
kalveren en vogels, in den pissteenjde uitFerpselen der Blangen,sc.
hildpaddenjvlinders

king vondvan 66zielen.DeEngelscheregering
voorzag hen van verschillendebenoodigdheden
en bragt hen in 1830 nM r Tahiti, dMr Piteairn te klein werd vpor de toenemende b:-
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volking. Velen echter keerden naar Pitcairn
terug; R%ssell telde er in 1837 reeds 92
dait
tallke
wa1s87in n1a8a5r6No
t0trf1
personen, en v
n ge
we
o9
lk4
aangegroeid,
werden verplaatst.00k ditmaalbegaven zich
velen wederom naar hnn geboortegrond,en
in 1873 vond M alnwaring er 76 inwoners.

echter de publieke opinie aan zjne zjde,
zoodat hj weldra zjn ambt herkreeg. Met
kracht en beleid bestuurde hj nu den Stu t,
en de gevolgen zjner politiek waren z0e
gunstig, dat het volk hem schiervergondde.

zich bekend door eene uitgave van Phaedrns
(1596), d00r XAnnalium et historiae FranCoru:: scriptores coaetanei XIl (15941
:5
rHistoriae Francoruna scri
veteres X1
y
t
o
r
e
s
(1596)'' - en Les libertes de l'église galli-

de belangen des volks. Toen de noodlnttige
maatregelen genomen werden tegen deN00rd-

ToenhjnadetroonsbeklimmingvanGeorgelll
in kenniswas gesteld van een familietraciM t
Pitea (De) of Pitea-elf, eene der v00r- tusschenFrankrjk enSpanletegenEngeland,
naamste rivieren van Norland, ontspringt verlangdehj,datmenaanstondsdenoorlogz:u
aan de grenzen van Noorwegen in hetmeer verklaren aan Spanle,maarhjwerddoorden
Pleskalaux,atroomtdooronderscheidene me- invloed van graafBute overstemd en trad af
ren,vormtaanzienljkewatervallen(bjv.dien op den 5den Odober 1761.Te vergeefs dee;
van Storforssen, meer dan 30 Ned.elhoog) lord Buteyogingen om hem in 1762en 1765
en stort11 Ned.mjlten zuiden van destad in het Kablnet op te nemen,- Pittplu tste
Pitea zich uitin deBothnischeGplf.Zj ia zich aan hethoofd derW ighs en bleefin de
334 Ned.mjllang.
oppositie.In Maart1766 belasttehjzichmet
Pithou (Pierre),eenverdiensteljkFransch de vorming van een gemengd ministérie,
regtsgeleerde, geboren den lsten November waarin hj zeifdebetrekking vangroot-zegel1539 te Troyes,waseenigen tjdprocureur- bewaarder bekleedde en nam tevena metden
generaalte Parjs en overleed den lsten No- titelvanlord Cltatkam plaatginhetHoogerhuis,
vember 1596 teNogentsurSeine.Hjmaakte waar hj zich wjddeaan deverdediging van

AmerikaanscheKoloniën,spoordehjvruchte100s aan t0tgematigdheid.M= r toen de Vereenigde Staten een verbond met Fmnkrjk
Cane (1594)'
'. Zjne ropera sacra,Juridica, hadden gesloten en de ministers vredesvoorhistorica,miscellanea''zjnin 1609doorLabbe' stellen tertafelbragten,stondhj op vanzjn
in hetlichtgezonden.
ziekbed, om door eene trcfende redevnering
Pitiseus (Samuël),een Nederlandsch let- in het Hoogerhuis dien smaad afte wenden.
terkundige,geboren te Zutfenden 3lstenMaart Hj overleedkortdaarnaopdenlldenMei1778.
1636, studeerde aanvankeljk in de godgeWilliam Tïff, de Joagere, desgeljks een
leerdheid en werd proponent,m aaraanvaardde beroemd Britsch ataatsman en tweeden zoon
weldra het rectoraat der Latjnsche scholen van den voorgaande. Hj werd geboren den
in zjne geboortestad en in 1685te Utrecht, 28sten Mei 1759, studeerde te Cambridge en
waar hj den lsten Februarj 1727 overleed. vestigde zich in 1780 te Londen alsadvoemxt,
Hj leverde een uitstekend rtzexicon Latino- daar zjn vader hem Blechts een gedng verhad achtergelaten. Door den invloed
Belgicum (1704 en laterl''
,- eneengluexicon mogen
van den hertog ran 2lfIcl4verkreeghjreeds
antlquitatum Romanarum (1737,2 d1n)''.
Pltt.Onderdezen naam vermelden wj: in hetvolgendeJaareen zetelin hetLe erTâoman Tïf/,den stamvadervan hetHuis huis.Hier voegde hj zich bj departj van
Chatham. Hj werd geboren in 1653 en zag zjn vader,jverdetegen denAmerikunschen
zieh tegen het einde diereeuw benoemd tot oorlog,droeg in 1782 nietweinig bj t0tden
gouverneur van Madras. Hier kocht htlden valvan hetm ini8térie Nora en verkreeg door
grooten diam ant,onder den naam van Pltt's zjn aandringen op afschaëng dertegt-acte,

dïc-llfbekend,voor 20400 pond sterling en op de emancipatie der R.Katholieken en op
verkochtdien lateraandenK oning vanFrank- de hervorming van hetParlementeene groote
rjk voor 135000 pond.Hj had tot4-maalt0e populariteit. Ondergeschikte betrekkingen,
zitting in het Parlement en overleed in 1726. die men hem aanbood,weeshjvan dehand,
W illiam T ïff,graafran C/zcfFzc- ,een be- maar in 1782 werd hj in plaat: van Foz
roemd Engelsch staatsman en een kleinzoon kanselier derschatkist in hetminiBtérie M elvan dén voorgaande. Hj 'verd geboren den àvrle.Na dien tjd was hj de verklu rde
15den Npvember 1708 te Boconnock in Corn- tegenstander der staatkunde van Foœ.Hj
wall,nam dienst bj de dragonders, m aar maakte derhalvegeen deeluitvan hetin1783
verkreeg in 1735 door den invloed der her- gevormde coalitie-ministérie l'ox-N-th en betogin van M arlborongh een zetelin hetPar- streeddedoorFoœ i
nqediendeIndia-billqdeze
lement, waar hj zjn schitterend talent a1s werd in het Lagerhulsaangenomen,maar in
redenaar ter beschikking stelde van de oppo- het Hoogerhuis doorden invloed deBKeninga
sitie tegen Wal
pole. In 1746 werd hj vice- verworpen. Georye III ontsloeg durop het
thesaurier vanIerland en kortdaarna geheim- ministérie en beroemde Pittden 19denDecemraad van den schatmeester.generaal van het ber 1783 t0tpremier.HetLagerhuis werd in
leger.In diebetrekkingverwierfhjdoorzjne 1784 ontbonden en in de nienwe vergadering
belangloosheid de gtlnst van het vqlk. Na- had P itt verreweg demeerderheid aan zjne

dat hj in 1755 zjn ambt had nem
ergelegd,
werdhj in hetvolgendeJaart0tstaatssecretarisbenoemd,doch ontving reeds na 2maanden zjn ontslag,omdathjalleeninhetbelang
van Engeland 00rl0g wilde voeren.Hj had

zjde. In eene nieuwe India-bill, door hem

ter tafel gebragt, werd vastgesteld, dat de
Oost-lndische Compagnie onderworpen zou

zjnaanhettoezigtvaneenedoordeKrnonte
benoemen commigsie. Met kracht en overleg
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regelde hj nu deGnanciple ungelegenhedon
en bevegtigde het crediet door de stichting
van een amortisatiefonds.In 1786 bragthj
een D nstig handelsverdrag metFrankrjkt0t
stand.Onvermoeid zorgde hj voordebinnenen buitenlandsche belangen des rjks.Intusschen deden de uitspattingen der Fransehe
Revolutie hem sterk overhellen naarde zjde
der Cnnservatieven,en htlbejverde zich om

kenlandj wer; geboren omstreeks hetJMr
648 vöör Chr. te Mytilene op LeaboB.Hj
bevrjdde zjn vaderland van de heerschappj
van den tyran M elanehron en werd toen zelf
bekleed zaet hethoogate gezag!Hj regelde

Een. epstand der Ieren werd met bloedige
geBtrengheid gedempt. Toen voorts in 1797
de Bank hare betalingen schorBte, wist
Jqiff het Parlement 0Ver te halen t0t een
besluit, hetwelk dezen mM tregel wettigde.

Pennsylvanië,ligt in eene bevalligevlaktenp
eene landtong tusschen de Alleghany en de

nu de zaken van den S% ten behaaldetevens
roem in den 00r10g tegen Athene.Door list

overwon hj Pârynon,den vjandeljken bevelhebber, in een tweegevecht,legde in 589
de verbreiding derdemocratischedenkbeelden uit eigen bewegingzjnewaardigheid neder,
in Engeland door de vreemdelingenbill,door en overleed in 569.ZjqeBpreuk wa8:pfuet
eenetjdeljkeschorsingderhabeas-corpus-acte op den regten tjd''.DLJgerled Laktinn heeft
en door beperking vanhetregtvanvereeniging van hem een brief aan Croeswn en een kort
en vergadering z00 krachtig tegen te gaan, gedishtbewaard.
Plttsburg,dehoofdstadvanhetgraafBchap
datdeNationaleConventieinParjqhem een
vjandvan hetmenacheljk geslacht''noemde. Alleghany in den Noord-AmerikmqnBchenStaat
Monongahela,welkehierdeOhiovormen.Zj
isnietalleen naPhiladelphia deaanzienljkste
stad van Pennsylvanië,maaro0k eenevande
NM uweljk: wag het hem gelukt,op deze belangrjkste fabrieksteden der Vereenigde
wjzede vernietiging van hetgtaatscrediette Staten,alsmede de hoofdstapelplaats tusschen
verhoeden, toen hj met vernieuwden jver het zuiden en noorden, het oosten en het
tegen Frankrjk optrad.DeconsulBonaparte westen der Unie. De stad is regelmatig çekwam na den stM tstreek van 18 Brumaire bouwd en door7 bruggen met Alleghanp clty
met een voorstel van vre4e, maar ontving en door 5metdeM n deoverzjdederMonongeen antwoord. Door een reugachtig stelsel gahelagelegenvoorstadBirmingham verbonden.
van omkooping en doorfraajebeloften werd Voorts wordt zj door stoomwerktuigen van
Ierland, om het in zjne vrje beweging te w ater uit de Alleghan/ voorzien.Men heeft
belemmeren, met Engeland vereenigd.Toen er 150 kerken , eene ln 1819 gestichte uniechter wegens de geringe gevolgen van Enge- versiteitmet 250 studenten,een collège vonr

landa verzet tegen Frankrjk en door het vrouwen enandereinrigtingen van onderwjs,
kwjnen van den handel het verlangen naar - voorts eene handelsbibliotheek met 15000

vrjde zich meer en meer openbaarde,wa8 boekdeelen, 2 schouwburgen, eene opera,
P%tt vaderlandlievend genoeq,om in Maart onderscheidene zieken- en weeshuizen enz.,

1801 ter gunste van een minlstérie Addington eene geschutgieterj,verbonden methettuip
huis,een praehtig ru dhuis enz.De nabjheid
van Amiens sloot.Een voorstel,om Pittin van onuitputteljke masea'sjzerertsen steenslxnt van beschuldiging te stellen, werd in kolen verhiefPittsburg t0t eene van devoorhet Lagerhuis met eene groote meerderheid naamste fabrieksteden der Unie. Men heeft
verworpen.W e1iswM rwarendeschuldenlast er 500 fabrieken, waaronder zich 16 jzeren de druk derbelastingen aanmerkeljk toe- fabrieken,8 stu lfabrieken,5 koperfabrieken,
genom en, m aar du rentegen had Engeland 50gla8blazerjen en58petröleumraënaderjen
ook de opperheerschappj terzeeverworven, bevinden. Steeds hangen digte rookwolken
en het Parlement bragt daarvoor den dank bove.p de Bàd,weshalvezj ook welrsmoke
der natie aan den aftredenden Minister.Toen City'' wordt genaamd. Rivieren,kanalen en
in 1803deoorlogwederontbrandde,verzamelde spoorw egen bevorderen er het verkeer,en in
en oefende Pittzelfeeneschaarvrjrilligers, 1876 bezatPittsburg 463 eigen schepen,waarbragthetmagteloozeministérie Add%ngton ten onder zich 154 stoombooten bevonden. Het
val,en belastte zich den 15denMei1804weder aantal inwoners bedroeg er in 1875 ruim
met het beleid der zaken.Hj gafbevelt0t 138000. - Deze stad ontstond uit een fort,
ui
trustingen o? eene groote schaalen bragt in 1753 door Dulnesne,Fransch gouverneur
de derde cnalltie tegen Frankrjk totstand. van Canada,gestlcht.ln 1758 werd het dnor
Zjnegrnoteinspanningwerkteechternadeelig de Engelschen aangetast,maar door de vlugopzjnzwakgestel,endetjdingvanNapoleon'
s tende Franschen in brand gestoken. De
afte treden,hetwelk in Mei1802 den Vrede

zegepru lbj Austerlitz gafhem den genade:1u .Metden zucht:pOh my Country(0mjn
Vaderlandl'' op de lippen Btierfhj op den
Q6gten Januarj 1806. Ter zjne eer verrees
een monument in de WeBtminster-abdj,en
deor een Parlementsbesluitbetaalde de natie
zjnr Behulden, ten bedrage van 40000 pond
sterhng. Zjne voornaazaste redevoeringen
werden verzam el4 en in het licht gegeven,
en meer d*n één EngelKh Bchrjverleverde
eene geKhieGenia van dezen se tsman.

Engelschen namen de overbljfselen in bezit

en gaven daaraan den naam van fort Tiff.
De tegenwoordige sta; werd eerst gestieht
in 1765 en in 1806 t0t city verheven. In

1845 werd zj gedeelteljk doorde vlammen
vernield, en in 1862- 1865 had zj van den
burgyroorlog veelte ljden.
Pltyusen jsdenaam vaneeneeilandengroep in de MlddellandscheZee,90Ned.mjl
van de oostkust van Spanle verwjderd.Zj

vgrmttegenwoordig met de naburige BaleaD ttR ug,een 4e zeven wjze van Grie- nsche Eilan4en eenepravineievanSpanleep
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P*&
eigenljk Fr-c.
neo
bestaat uit de 2 voornaamste eilanden Iniea Todesohini,een neefvan den voorgunde.Hj
en Formentra en een aantalkleinere.Eerst- Nverd den zzsten 8eptember 1503 ppvolger
genoemde 2 zjn bergachtiq en metwouden Van Aleœander FT, doch overleed reeds den
en weiden bedekt.Het kllmaat is er zacht 18den october van dat Jaar, - Piu.
g JL
en gezond, de bodem vruchtbaar,maar n0g eigenljk GLonannizlpeloMedlcL,geboren in
weinig ontgonnen.Op Formentera heeft men 1499 teMilaan uiteen onaanzienljk geslacht.
wilde schapen en Qamingo's,en de bewoners Ht
l studeerde in de regten en werd daarna
protonotarius van den Heiligen Stoel en in
vaP
nljura,
iteilaenene
dzj
n
b
e
k
w
a
me
z
e
e
l
i
e
d
e
n
.
kustprovincie der Zuid-Ameri- 1549 cardinaal.Na hetpverljden van Paul%n
kaansche republiek Peru,grenstin hetwesten IV (1559) koos men hem t0tpaus.Hj veraan de Stille Zee,in hetnoordenaanEcuador zachtte de Inquisitiej nam vele heilzame

teltop 12 D geogr.mj126000 inwonera.Zj #egeven.

atregelen van bestuur in den Kerkeljken
en heeft eene opyervlakte van 65 D geogr. ma
mjlmet 172000 lnwoners (1872).Het land Stu t,verfraaide Rome,handhaafdedenvrede,

strektzich uitover4e westeljkehelling der zette in 1561 het Conc'ilie van Trente voort,
Kust-cordillera t0t aan den kam van deze bekrachtigde den 26sten Januarj 1564 de alen is in de bergstreek zeer vruchtbaar.Men daar genomene beslui
ten, rn overlee; den
heeft er vele geiten, van wier huiden men 9den December 1565.- P%%s F, eigenljk
uitmuntend lederbereidt.Hetlandbj dekust San Aïchl: Gholeri,ogvolger van denvooris d0r, maar men verzamelter veelzout en gaande,werd geboren ln 1504 te Bosco bj

soda. - De evenzoo genoemde hoofdstad Al
essandria.Hj was van geringe afkomst,
aan de Ri0 Piura heefteene gezondeligging, trad in de orde der Domlnicanen, was in

een droog klimaat,veelnjverheid en 12000
inwoners.Zj is met de havenplaats Payta
door een spoorweg ter lengte van 103 Ned.
mjlverbonden.
Pius,eenLatjnsch woord,hetwelkTroom

Lombardje met ongemeene hardvochtighei;

a1s inquisiteur werkzaam en werd door Pa%-

!
l# IV t0tbisschoq van Nepien in 1557 t0t
cardinaal en commlssaris-generaal derInquisitie benoemd. Nadat hj den 8sten Januarj
beteekent,isdenaam van9Pausen,te weten: 1566 t0tpaus gekozen was,zorgdehj zooPiw.
n I de HeLli
ge uit Aquilela,die in 144 veel mogeljk vooreene gestrengeuitvoering

den Heiligen stoel beklom en in 157 als der besluiten van het Concilie te Trente,alsmartelaar overleed.
Pins 11, eigenljk mede voor den zedeljken levenswandel der
?sdJ Silvio 4e5Pieeolomini,geboren te Piensa geesteljken en monniken en bragt in 1566

in Toscane den 18den October 1405.Hj stu- den rcatechismus Romanus''in gebruik.Hj

deerde te Siéna, was in 1431 a1s secretaris vergterkte Plsilèpus 11 in zjne bloedige
vancardinaalCapranoaaanwezig bijhetCon- maatregelen tegen de Nederlanders, sprak
cilieteBasel,waarhj a1sverdedigeroptrad den ban uit over Eloabeth, koningin van
van de regten derkerkvergaderingentegenover Engeland,en bevalin 1568,datde bul:pIn
de alleenheerschappj van den Paus,werdin Coena Domini'' over de geheele Kerk z0u
1435 secretaris van cardinaal Albergata en 'iorden verspreid. Met de Venetianen en

in 1442 geheimschrjver van keizer Frede- Pltilé
ppu.
g 11 van Spanje bragt hj een verrïk 1II,van wien hj de dichterkroon ont- bond tegen de Turken t0t stand,waarvan de
ving.Nadathj doorbehendigheid denKeizer zeetriomf van Lepanto (7 odober 1571)het
endeD uitscheKerkaandenPaushadw etente gevolg was. Hj overleed den lsten Mei1572
onderwerpen,benoemde pausN icolaas F hem en w erd in 1712 door Clemens X 1 heilig verin 1447 t0t bisschop van Triëst.Aeneas ,92/!- klaard. Ztjne pEpistolae apostolicae''werden
viw.nnam voorts deelaandeonderhandelingen, in 1640 door Goban uitgegeven.- Pins FT,
welke in 1448 uitliepen op het Concordaat ejgenljk Giovanno Angelo Wrldcâ,
b, geboren
van W eenen,.w aardoar de Duitsche Kerk den 27sten December 1717teCesena,studeerde
i
n
de
r
egt
e
n
,
d
aar
na
t
e
Rome
i
n
de godgeal de voorregten verloor,welke zj doorde
besluiten te Basel verkregen had. In 1450 leerdheid, en werd in 1744 auditor bj de
verwierf hj het bisdom Siéna. Nadat hj Pauseljke kamer,en in 1763 cardinaal. Den
meermalen als pauseljk nuntius was werk- 15denFebruarj 1772werdhjna langenstrjd
zaam geweest, zag hj zich in 1455 door t0tpausgekozen en verwierfdoorzjnvrienpaus Calotns II1 t0t cardinaal benoemd en deljk voorkomen en zjne zuivere zeden de
na den d00d van dezen (27 Augustus 1458) algemeene gunst.Hj maakte een eindeMn
t0tpausgekozdn.Hj zochtnu een tweeledig het verkmsten der kerkeljke inkomsten,
doelte bereiken,nameljk deversterkingder maar bevorderde zoowel den winstgevenden
Pauseljke opperheerschappj tegenover de verkoop van ambten als het lottospel. Hj
Condliën, zoodat hj in 1463 in eene bul deed eene haven bouwen te Ancona,schafte
zjne vroegerteBaselgeopenbaardegevoelens de belasting op den doorvoer afen besteedde
plegtig herriep, - en een veldtogt tegen de groote sommen aan het droogleggen van de
Turken.Hj overleed te Ancona den 15tlen Pontjnschemoerassen,maarwektetevensdoor
Au
gustus 1464,een qrootaantalgeschriften, hetbegunstigenvanzjnefamilieledenzulkeene
waarondereene geschledenisvan FrederikII1, ontevredenheid, dat in 1777zelfszjn leven
e
ene beschrjvinç van hetConcilie te Basel, bedreigd werd.Napelswilde deleenheerljke
eene geschiedenls van Bohemen, eene c08- oppermagt van den Pauseltiken Stoel niet
m ographie enz., achterlatende, welke onder langer erkennen. Leopold 11 van Toscane en
den naam van ropera etc.(1571)''zpn uit- keizer Jozf .
& ,die in 178Q te W eenen door
X1.
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Pi- ill PWOOn werd aangezocht, 0:; de ljfd in hetKeizerrjk en Rometoteenevrje
regten der Kerk te ontzien,gingen voort op stad verheven. De Paus behield alleen de
den weg der hervoc ing, en alleen de zelf- geesteljke magt.Daar P*.
9 tegen deze be-

zucht van snmmijeDuitsche bi%ehoppen be- sluiten protesteerde en den loden Junj den

lette de uitvoerlng der besluiten van het banvloek uitsprak overallen,die t0t de uiteongrèste Exns.In 1794 werd doorPiu een voering du rvan medewerkten,drong in den
merkwaardig geloofs-edictuitgevaardigd in de nacht van den 6denJunj de Franschegene-

bul:pAuctorem fdei''waarin hj verderging raalRad.lmetgeweldin hetQuirinMl,nam

dan het Concilie van Trente in het begunstl- den Pausin hechtenisen bragthem metzjn
gen derPauseljke hiërarchie.Groote ellende staatssecretari:, cardinaal Paeea: eerBt nM r
bragt hem de Fransche Revolutie, daar hj Grenoble, toen naar Savona en ln 1812 nM r
vruchteloosverzetMnteekendetegen demaat- Fontainebleau. Pi'
us onderscheidde zich in

regelen,waarmedezj deR.Katholiekegees.
teljken zocht te treFen,terwjlhj Avignon
en eindeljk 00k zjn wereldljk gezagverloor.
Daar P*&, nadatin den Kerkeljken Staat
den 18den Februarj 1798 de republiek waB

dien tjddoorwaardigheidengtandvastigheid;
hj wees zoowelden voor hem bestemden

Piacenza en Turjn naarFrankrjk brengen,
waarhj den Qgstenâugustus1799teValence
overleed.- Pi%8 Fff,eigenljk Barnaban
T-4'
./ ,g
raaf Cldaramonti,geboren den 14den
Augustus1742te Cesena.Hj trad in deOrde
derBenedictjnen?werd in 1775t0tabt,toen

terugkeerde, dwong hj den Qssten Januarj

hofstoet als de door Napoleon verleende 0ndersteuning8gelden van de hand en weigerde

de door den Keizer benoemde bisschoppen

uitgeroepen) hardnekkig weigerde, het be- te bevestigen, terwjl hj met kracht zjne
wind neder te leggen, deed de Fransche stem verhieftegen de scheiding van Napoleon
regéring den zieken grjsaard over Parma, en Josphine. Toen Napooon uit Rusland
1813 Pi%.
g te Fontainebleau t0t het Bluiten
van een concordaat, waarin laatstgenoemde
zich verbond t0tde bevestiging dier bisschop-

pen en tegen een Jaargeld van 2 millioen
t#ancs afstand deed van zjnevoormalige Y -

tot bisschop van Tivoli,daarna van Imola en zittingen. Daar Napoleon deze overeenkomst
in 1785 tot cardinaalbenoemd,en den 14den vroeger openbaar maakte dan afgesproken

%,dieoverzjnetoegevendheid
Ma
art 1800 t0t yaus gekozen. Hj zochtde was,trok Pi%.
hiërarchische beglnselen met kracht te hand- een bitter berouw gevoelde,den 24sten Maart
haven.In een herderljken briefveroordeelde op raad zjner cardinalen zjne toestemming
hj terBtond de wjsbegeerte alsde bron van terug, en met groote behendigheid maakten
alle ellenden van dien tjd,en in onderschei- hj en Con&alni gebruik van de gunstige0mdene bullen brak hj den stafoverde vrje standigheden t0t herstelling der Paugeljke
beweging van den geest.Nadathj den 3den hiërarchie.HetCongrèsteW eenenhandhaafde
Julj 1800 onderdehoedevan oostenrtjksche hem in het bezitvan den Kerkeljken Staaty
snldaten binnen Rome was getrokken,sloeg van Avignon en Venaissin. Met betrekking

hj, geholpen door zjn staatssecretaris Con- totde binnenlandsehe Btaatkundevolgde Pé%s
dcl1z5, de handen aan het w erk,om de ver- eene gestreng hiërarchischc rigting.Hj her-

w aarloosde zaken van den Staat te regelen. stelde de Orde der Jezuïeten en deInquisitie,

Bj zjne pogingen om hetgezag derKerk te veroordeeldein 1816 de Bjbelgenootschappen,
herwinnen, kwamen hem de plannen van verbood het lezen van niet goedgekeurde
N p oleon zeer te stade, die de herstelling vertalingen des Bjbels en vurdigde scherpe
van het R.Katholieke geloof en van den in- wetten uittegen Vrjmetselaars en Carbonari.
vloed der qeesteljkheid noodig achtte voor Voorts sloot hj concordaten metonderseheide bevestiglng zjner heerschappj.Doorden dene Mogendheden en bezorgde daardoor %Vrede van Luneville kwam Pins weder in langrjke voorregten aan de Kerk.Doorzachthet bezit van het grootste gedeelte van den heid en toegevendheid bewu rde hj de rust
Kerkeljken Staat,en den 15den Julj 1801 in zjne Staten,verbeterde het bestuur,be:l00thj een concordaatmetFrankrjk,waar- vorderde weldadige inBtellingen en deed veel
doorhj,schoon metbeperkingen,hetsupre- voorkunsten en wetenschappen.Hj overleed
mM t terugkreeg over de Fransche Kerk. den 20qten Augustus 1823. - Tïy: VII1,

Napoleon noodigde PL%.
%uitom hem teParjs eigenljk France8coXltl
erïojgraafCant%lone,
t:t Keizer te kroonen, en de Paus hield geboren den zosten November 1761 te Cingoli
aldaarop den zosten Npvember 1804 een pleg- bj Ancona. Hj omhelsde reeds vroeg den
tigen intogt. Napoleon echter zette zelfzich geesteljken stand,werd in1800bisKhopvan
de kroon op het hoofd en wilde evenmin
treden in eene opheëng van de vrjheden
der Gallicu ngche Kerk als in de teruggave
van Avignon en van de Legatiën.D en 4den
April1805 keerde Pé%smismoedig naarRome

Montalto, maar moest zich in 1808 naar het

zuiden vanFrankrjk inballinggchapbegeven,
en werd in 1814 door Pi%s V1I t0t bigschop
van Cesena benoemd, - voorts in 1816 tot
cardinaal, daarna t0t groot-poenitentiaris en

lrug, en reeds in het volgende Jaar nam de Toorzitterdercongregatie van den Index,en
oneenigheid met N apoleon een aanvang. In ln 1821 totbisschop van Frascati.Den 3lsten
November 1807 vielen wedertroeyen in den Maart1829beklom hj den pauseljken zetel,
Kerkeljken Staat,en den TdenMel1809ver- verligtte de lasten zjneronderdanen en nam
klurde Napoleon te W eenen,dathetwereld- de kunst in bescherming.Vrjzinnigheid was
ltjk gezag van den Paus een einde genosaen hem vreemd,en onder zjn bestuur bleide
h. . De geheele KerkeljkeStaat&verdingm deInquisitie.Hj overleed den 3ostenNovem-

PIUS.
ber 1830. - Piws JX , te voren &13vanni heele wereld onder het gezag van den HeiM - Q,gru fran avfsqv/i-Fedffï.geboren den ligen 8t0el te plMtsen en ze dagrdoor te
134en Mei 1792 te Sinigaglia in den Kerke- redden van een wis verderf. Hj zag zjne
ljken Stut.Hj was de telg vaneen grafe- poginqen dan 0ok metgoed gevolg bekroond,
ljken stam ,werdin hetcollègederPiaristen doordlen hj na 1848 op eenebehendigewjze
te Volterra opgevoed en wilde in 1815 te gebruik wist te maken van de doctrinaire
Rome dienst nemen bj de adelljke garde beginselen derliberalen en van dereadionaire
van den Paus. Daar hj e3hteraan vallende bemoejingen der Mogendheden.In Engeland
ziekteleed,werdhjnietgoedgekeurd,waarna en in 0ns Vaderland werden naar aanleiding

hjaldaaronderde leiding van dengeleerden eeneronvoorwaardeljkevrjheidvangodsdienst
abbate k agiosL zich toelegde op de godge- R. Kàtholieke bisdommen opgerigt, en met
leerdheid.N% r men meldt,werd hj doorde Oostenrjk en andere Duitsche regeringen conhandoplegging van den priester Strambivan cordaten gesloten.Het aantalderKerkeljke

de vallende ziekte genezen, ontving daarna orden 'ierd vermeerderd en hare werkzaamhei
de wjding,steldezjnekrachten terbeschik- o
ndderwjs
uitgei
b
nrehia
dn
,den te
bob
vr
eennaglz
enochtzaen het
king van armen en zieken en vergezelde in
van 4e Kerk.
1823 den apostolischen vicaris A lzi naar Uitdankbaarheid voor den zegen,di
eop zjn
Chili. Nadat hj in Julj 1825 teRomewas arbeid rustte, verkondigde P%%8op den 8sten
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t
erngqekeerd, werd hj directeur van het
Michaëlig-hospitaal,in Mei1827 aartsbisschop bisschoppen de onbevlekte Ontvangeni: der
van Spoleto, in 1833 bisschop van Imola maagd MarL
a en begunsti
gden0g krachtiger

en in 1840 cardinaal. Toen hj den 16den de Jezuïeten,door wier lnvloed hj zooveel
Junj 1846 den pauseljken zetel innam en9 groots had t0t stand gebragt. In het besef
nM rmen meende,metzeervrjzinnige denk- zjner klimmende magt was hj onvatbMr

beeldenbezield,dennaam van P*.
%aanvaardde, voor roeden raad;bj de staatkundi
ge 0mkoesterden de Liberalen in Italiëdeschoonste wentellngeninItaliëin1859en1860,wM rbj
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verwachtingen van zjn bestuur,daarhj de

reactionaire maatregelen van zjn voorganger houden,hem gurne aan het hoofd had 4eniet had goedgekeurd. Pins deed aanstonds plaatst van eene Italiaansche Confederatlej
eene algemeene am nestie afkondigen en nam betoonde hj zich z0o stjfzinnig, dat eene
doortastende hervormingsmaatregelen ten be- inljving van de legatiën en marken in het
hoeve van den Kerkeljken Staat. In 1847 nieuwe koningrjk Italië niet te verhoeden
verkreeg de stad Rome eene nieuwe stads- was. Pila brandmerkte haar welis waar als

grondwet en de Kerkeljke Staat eene con- een schandeljken kerkroofen deedde oSubsulta, - voorts laatstgenoemde in 1848 0ok Alpjnsche regéring''in den ban!daarhjzelf
eene Kamer van Pairs en eene van Afge- en de Jezuïeten hetwereldljk gezag vanden
vaardiqden!benevenseen gedeelteljk wereld- Heiligen Stoel onmisbaar rekenden voor het
ljk mlniste'rie.lntusschen verhieven zich de heil der Kerk,maarzjn hulpgeroep,t0tde
golven der volksbeweging z00 hoog, dat R. Katholieke Mogendheden gerigt,klonk te
Pi%sden 29stenMaartzjnetoestemmingmoest vergeefs.Met des te grootergeestdriftkeerde
geven t0t het verbannen der Jezuïeten uit hj zjne geesteljk: Wapenen tegen de naar
Rome. Na den moord, op R0.
386 gepleegd, zjns inziens goddelooze en hoogstverderfe-

ljke rigting des tjds. Den lsten December
1864 verzond hj aan al de praelaten der R.
Katholieke Kerk eene encyclica, wu rin hj
in 80 stellingen alle vrjzinnige gevoelens
over de godsdienst en de maatschappj,zooa1s door de moderne be8chaving op den voorgrond geplaatst en gedeelteljk reedsdoorde
ljk rezag hersteldeen iederevrjzinnigeher- w etgevende m agt bekrachtigd w arenj met
vorm lng van de hand wees.Metbetrekking zjn vloek belaadde.Bjdezeencyclicavoegde
nam hj, door schrik vermand,de w jk naar
Gaëta en keerde eerstden 12den April 1850
naar Rome terug, om alsnu, van zjne vrjzinnige rigting geheelafwjkende,onderbescherming van Fransche en Oostenrjksche
balonnetten eene geweldige reactie door te
drjven,die alde misbruiken van hetgeeste-

tot de Kerk heeft Pius intusschen van den hj een rsïll
ablzs copplecten8 praecipuos
beginne af geene veranderingen begeerd,en nostrae aetatls errores''
, eene ljgt van 80
deze &ierden 00k door de R. Katholieken dwaalbegri
pyenvan onzentild metbetrekking
nietverlangd.Iloe aangenaam enbeminneljk t0tde godsdlenst,de wetenschap en hetmaat-

hj in den omgang 00k wezen mogt, toch schappeljk leven; daarin plaatste hj zich
volgdehj aanstondsde voetstappen vanzjne geheelen alop een middeneeuwsch standpunt
hiërarchischgezinde voorgangers. De onfeil- door de wetenschap en den Staat ondergebare R.Katholieke Kerk methaar uitwendig gchikt te maken aan hetPauseljk gezag en
vertoan van vroomheid was in zjn o0g het door alles,watzich tegen ditstreven verzette,
ôénige redmiddel bj alle maatschappeljke en bepMldeljk debewering,dathetPaugdom
ellenden, bj alle gebreken dermenschen en zich voegen moestnaar den vooruitgang der
vooral bj het zjns inziens verschrikkeljk menschheid, met het anathema te.bezwaren.
radicalismus,zooals hj reedsverkondigde in De bisachoppen hadden geen moedom openz%ne Eneyclica van 9 November 1846,- en ljk tegen d1epauseljkeuitspraken in verzet
d%r hj naarzjne meening onder deW zon- te komen,dM r de pauggezinden den hagcheder hoede stond van de m aagd M aria,ge- ljken toestand van den van zjn wereldljk
loofde hj, dat hj geroepen was,om Ge ge- gebied beroofden Paus op behendige wjze
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a1s eene reden aanvoerden, om zich met de voetvan den kolossusverpletteren zou,schreef

grootsteeenstemmigheid aan dezjdevanhun hj den 3den Augustus1873 een aanmatigenOpperhoofd, den beschermer van de Kerk ' den brief aan keizer Wilhelm en verklaarde

en alzoo van godsdienst, vrjheid en regtte in eene encyclica van 5 Februarj 1875,dat

Bcharen.De modernehulpmiddelen niettemin, de Pruissische Meiwetten nietig waren.Met
nameljk de drukpers en degenootschappen, een ongestoord vertrouwen op de zegepraal'

werden metjveren goed gevolgaangewend, streefde hj naar zjn doel en zag zich in
om ieder ander gevoelen te verstikken,om
door den Pieterspenning den Kerkvorstschadeloos te stellen V00
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den Paus, zjn rampspoed?zjne hulpeloosheid en zjne standvastigheld bezorgden hem

zoover door den voorspoed begunstigd, dat

hj in weerwilvan zjnhoogen ouderdom en
van zjne vaak wankelende gezondheid niet
alleen zjn 25-Jarig,maar in 1876 zelfszjn
3o-.larig Jubilé k0n vieren.Door den langen
duur va'
n gjn bewind,hetwelk doordeJezuïeten metkrachten jverwerdgeschraagd,
k0n hetPauseljk gezag zich meestermaken

eene klimmende vereering. Het overschot van alle magtin deKerk.Pius werd nu door
vanzjn wereldljk gezag werd enkelstaande den invloed derJezuïeten hetmiddelpunt van
gehouden doordeFranschebajonnetten,daar alle c,lericale agitatiën;er werden feesten ge-

PL%&vangeene schikking methetkoningrjk vierd terzjnereer,bjv.denlstenJunj 1877
Italië wilde weten,en toen de Fransche be- het halve eeuwfeest van het bekleeden der
zetting volgens de Septemberconventie Van bisschoppeljkewaardigheid,- erwerdenpel1866 vertrokken was,moestzj in 1867 der- grimstogten ondernomen naarRome,adressen
w aarts terugkeeren w egens den inval van derwaarts gezonden enz. De ommekeer in
Garibaldiin den Kerkeljk
'en Staat.Deuitslag Frankrjk op den 16den Mei1877 was een
van den oorlog in D uitschland in 1866 en de bewjsvan den staatkundig-ultramontunschen
daarop volgende liberale grondwetsherziening invloed onder het bestuur van P*.
%,hoewel
in Oostenrjk,welke den Qzsten Junj 1868 die invloed na w einige maanden bezweek voor
door Ti- openljk methetdoemvonnis bela- den drang vanvrjzinnigegevoelens.Inmiddels
den werd,alsmede deomwentelingin Spanje gevoeldePins zjnekrachten afnemen,enhj
in 1868 waren evenzoovelemisrekeningen voor overleed op den TdenFebruarj 1878.
den Kerkvorst..Intasschen bevestigde hem het
schitterend feest van 1867 t0tvieringvan den

l8oo-larigen sterfdag derapostelen Petrusen
Pawl
m ,waarop hj den Spaanschen inquisiteur Arbnes met n0g 24 anderen heilig verklaarde,in zjnemeening omtrentdealmagt
van den Pausen hetgoddeljk regtderKerk
op de wereldheerschappj, alsmede in den
wenscb om door eene herhu lde leerstellige
bekrachtiging van deze op een algemeen Condlie aan de R.Katholiekq Kerk dezegepraal
te verschafen op alhare vjanden.Den 8sten
December 1869 opende hj het Vaticaansch

Pius-vereeniging is de naam van een

genootscha?,hetwelk,inApril1848teMainz

gesticht!zlch overalleR.Katholiekegewesten
van Dultschland uitstrekt en een onbeperkt
zelfbeheer van de R.Katholielte Kerk zoekt
te bevorderen.Daartoe werktdezevereeniging
zamen metde Bonifacius-vereeniging,in 1849
te Regensburg tot stand gekomen,en m et de

Vincentius-vereeniging,in laatstgenoemd Jaar
te Breslau verrezen.DePius.vereeniging,door
eene vergadering vanbisschoppenteW iirzburg

aan den Pausaanbevolen,wel'
d in Februark'
1849 door dezen erkend en is na dien tjd

Coneilie,hetwelk,in weerwilvan den tegen- m etgew enschtgevolg werkzaam inhetw csten
stand der geleerdste bisschoppen,onder den en noorden van Duitschland.Zj zoekt de

persoonljken invloed van den Paushetleer- opvoeding der Jeugd in handen te brengen
stuk derpanseljke onfeilbaarheid aannam en van den clerus,de vervallen verklaardek100sdu rdoor het absolutistisch gebouw der R.
Katholieke hiërarchievoltooide.Zulk eene 0nderworpenheid zjnertegenstandersversterkte
Pi%s in het geloofMn zjnegoddeljkezending en aan den triomf der Kerk.Zelfs het
vertrek der Franschebezetting en hetbinnenrukken der Italiaansche troepen binnen Rome
op den Qosten 8eptember 1870 en 00k de
atemming van hetvolk konden hem t0t geen

a
nderinzigtbrensen.Hj slootzich op in het
Vaticaan, deed zlch voor als een gevangene
en uitgeplunderde,wees het hem toegekende

Jaargeld van de hand en overlaaddebj elke

tergoederen terug te bekom en en de klooster:

te herstellen en te vermeerderen,terwjlzj

krachtig in verzetkomt tegen elke regéring,
die daartegen bezwaren in den weg legt.T0t
bereiking van genoemde oogmerken worden

Jaarljksdoordeleden grootealgemeenevergadelingen gehouden.
Plzarro (Francisco),deontdekkerenveroveraa'
r van Peru, geboren te Truxillo in
Spanle in 1478!wasde onwettigezoon van
een edelman, dlende in zjneJelgdeersta1s
zwjnenhoeder,werddaaropsoldM tenscheepte
later met een aantalbuitgierige medgezellen
zich in naarde NieuweMTereld.Hjhadgee-

gelegenheid de Italiunsche regéring metverguizing en smaad.O0k tegen het,nienweDuit- nerlei opleiding op de gehoolontvangen ,m aar
sche Keizerrjk,dat de plannen derJezuïeten bezateenstouten,ondernemendengeesteneene

onverwacht in duigen deed vallenjkwam hj
op eene uittartendewjzein verzet,daarhj
in zti
.ne onwetendheid van eenegemakkeljke
zegeprM ldroomde.Nadathj den24stenJunj
1872 gedreigd ha4 methd Bteentle,datden

onuitputteljke volharding onder ontbering en
gevaar.HjstreedopCubaenHispaniola(1510)

en vergezelde Ojeda @ een ondekkingstocht

naar de Golf van Darlë,alsmede Balboa op
eene expeditie d00rde landengk, van Panama.
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In 15Q4vereenigde hj zich metKernandode binnenland,begunstigd d00r den strtfd tus& g- en Dijqo de zl-ls
çro ter ontdekking schen de beide Inca's Atahwalx--a en Ikiasear.
van de Zuidzeekugten en van hetgoudland Na het bloedbad van Caxamarca nam hj
achter de Cordillera's en ondernam in 1524- eerstgenoemde gevangen, deed hem een ont1525 en 1526- 1527 twee ontdekkingstogten, zettend groot losgeld betalen en bragthem
waarop hj de kusten van Ecuadoren Peru den 29sten Augustus 1533 door verworging

bereikte.Terwjl hj voorts in Spanle ver- om het leven.Nadathj te Cuzet)zjj
lintogt
toefde,benoemde de Spaansche rege'ring hem

gedaan en geheel Peru in bezit genomen

den 26sten Julj 1529t0tstadhouderenopper- hadjstichttehj Lima,a1stoekomstigehoot
'
dbevelhebbervan Peru,enhj zeildein1531 met stad des lands. In 1536 ovemvon hj zjn
200 krjgsknechten uit Panama derwaarts, m ededinger A lmagro, die sterven moest,doch
om zich van dat land m eesterte maken. In oolthj zelfwerd dooreen vriend van laatst1532 vestigde hj zich in hetdalvan Tanga- genoemde den 26sten Junj 1541 te Lima
vala en stichtte er de stad San Miguël de vermoord.

Piura. In September drong hj door in het

